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Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Η παρούσα δημοσίευση απηχεί τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν 

φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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Συνοπτική Παρουσίαση 

Η παρούσα έκθεση παρέχει μια αναλυτική αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης και των 

αποτελεσμάτων που αυτές έχουν στην περίπτωση της Ελλάδας. Εστιάζει συγκεκριμένα στη 

θέση και στις ανάγκες τριών ομάδων μεταναστών οι οποίοι, για διάφορους λόγους, 

θεωρούνται συχνά ως ιδιαίτερα ευάλωτοι: γυναίκες, παιδιά και θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

Οι πολιτικές και τα προγράμματα για την ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν αυτές οι τρεις ευάλωτες ομάδες 

μεταναστών; Για την απάντηση αυτού του ερωτήματος, η παρούσα αναφορά περιγράφει και 

αξιολογεί, τόσο Α) το γενικό εθνικό πλαίσιο για την ένταξη των μεταναστών, καθώς και τον 

βαθμό στον οποίο οι υπάρχουσες νομικές διατάξεις και τα πλαίσια πολιτικής λαμβάνουν 

υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες αυτών των ιδιαίτερα ευάλωτων υπο-ομάδων, 

και Β) τον βαθμό στον οποίο η επιλογή και η εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας, των 

πολιτικών και των πρακτικών συμβάλλουν στην ένταξη των μεταναστών γυναικών, των 

παιδιών και των θυμάτων εμπορίας στην Ελλάδα, με βάση μετρήσιμους δείκτες. Η 

αξιολόγηση των ενταξιακών αποτελεσμάτων βασίζεται στη συλλογή ποσοτικών 

(στατιστικών) δεδομένων σχετικά με τα επίπεδα ένταξης καθεμιάς από τις τρεις ευπαθείς 

ομάδες μεταναστών, σε σύγκριση με τις ακόλουθες ομάδες: γυναίκες σε σύγκριση με άνδρες 

μετανάστες
.
 γυναίκες σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των γυναικών (αυτόχθονες 

γυναίκες)
.
 παιδιά μετανάστες σε σύγκριση με το σύνολο των αυτοχθόνων παιδιών.  

Για την ανάπτυξη συγκεκριμένων κριτηρίων και δεικτών για την αξιολόγηση της 

ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών (ΠΤΧ), καθώς και τον βαθμό στον οποίο αναγνωρίζουν 

ρητά αυτές τις ευάλωτες ομάδες, η ερευνητική μεθοδολογία του προγράμματος ASSESS 

βασίζεται στις Κοινές Βασικές Αρχές για την ΄Eνταξη των Μεταναστών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Επίσης βασίζεται στις υπάρχουσες διεθνείς αρχές και στα πρότυπα για την προστασία 

των δικαιωμάτων καθεμιάς από τις τρεις ευάλωτες ομάδες-στόχους.  

Οι δείκτες αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή την μεθοδολογία έχουν 

επιλεγεί και σχεδιαστεί με βάση την υπάρχουσα δουλειά που έχει γίνει στο επίπεδο της ΕΕ 

και τα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τους 

δείκτες της Σαραγόσα,
1
 για επιπρόσθετους δείκτες για την ένταξη των μεταναστών που 

προτείνουν η Ομάδα Μεταναστευτικής Πολιτικής (Migration Policy Group) και το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης (European Services Network), για τους δείκτες 

πολιτικής του MIPEX (Δείκτης Πολιτικών Ένταξης Μεταναστών) και τους δείκτες 

αποτελεσμάτων του MIPEX που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού, καθώς και τον 

σύνθετο δείκτη ACCI της ΕΕ για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών (EU Active Citizenship 

Composite Indicator). Οι δείκτες που χρησιμοποιούμε στηρίζονται επίσης στην επισκόπηση 

των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων για την παρακολούθηση της ένταξης των μεταναστών 

που περιγράφονται στις μελέτες δέκα κρατών-μελών της ΕΕ, ιδίως στους εθνικούς δείκτες 

ένταξης των μεταναστών που έχουν αναπτυχθεί σε χώρες όπως η Αυστρία και το Βέλγιο. Τα 

αποτελέσματα των πολιτικών ένταξης μελετώνται και αναλύονται στο πλαίσιο του νομικού 

και κοινωνικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Αξιολογούνται επίσης με βάση ποιοτικά 

                                                           
1
 Αναφέρεται στις αρχές για την ένταξη που περιέχονται στη διακύρηξη των υπουργών των κρατών-μελών της 

ΕΕ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα θέματα της μετανάστευσης στη Σαραγόσα τον Ιούνιο του 2010. Η 

διακύρηξη αυτή επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

(Justice and Home Affairs).   
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δεδομένα που συλλέξαμε μέσα από συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, φορείς χάραξης 

πολιτικής, εκπροσώπους των ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.  

Η μελέτη μας για την Ελλάδα δείχνει ότι η ελληνική νομοθεσία και πολιτική δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικές ανάγκες και συνθήκες των γυναικών μεταναστριών και, 

συγκεκριμένα, τη συγκέντρωσή τους στον άτυπο τομέα απασχόλησης. Η θέση τους σε αυτού 

του είδους την απασχόληση τις αποκλείει σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε βασικά 

δικαιώματα και υπηρεσίες, και αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική ένταξή 

τους στην ελληνική κοινωνία. Όσον αφορά τα θύματα εμπορίας, η σχετική ελληνική 

νομοθεσία και πολιτική χαρακτηρίζονται κυρίως από την ποινική πρροσέγγιση στην 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ωστόσο είναι εντελώς ανεπαρκείς στην προώθηση 

μιας κατάλληλης και αποτελεσματικής δομής υποστήριξης για την αναγνώριση, την 

αποκατάσταση και την σταδιακή ένταξη των θυμάτων. Τέλος, δεδομένου ότι τα παιδιά είναι 

εξ ορισμού εξαρτημένα και ως εκ τούτου περισσότερο ευάλωτα άτομα, η ελληνική νομοθεσία 

και οι πολιτικές, ιδίως στον χώρο της εκπαίδευσης, έχουν επιδιώξει να καλύψουν τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των νεοαφιχθέντων παιδιών των μεταναστών και των παιδιών δεύτερης 

γενιάς. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα καταδεικνύουν σοβαρά εμπόδια στην 

αποτελεσματική προώθηση της ένταξής τους.  
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Επεξήγηση των Συντομογραφιών  
 

ACCI Σύνθετος Δείκτης του «Ενεργού Πολίτη» 

ΕΛ.ΑΣ Ελληνική Αστυνομία 

ΕΟΠΠΕΠ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού  

ΕΠΑΛ Επαγγελματικά Λύκεια 

ΤΕΕ Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια  

ΕΠΑΣ Επαγγελματικές Σχολές  

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΣτΠ Συνήγορος του Πολίτη 

ΓΔΜΠΚΕ Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης 

ΓΓΙΦ Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 

ΓΓΔΒΜ Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης  

ΕΦΜ Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών 

ΕΛΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή  

ΙΚΑ Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

KE.ΔΑ Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής 

ΕΕΔ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 

ΥΠΕΞ Υπουργείο Εξωτερικών 

ΥΠΕΣ Υπουργείο Εσωτερικών 

ΣΕΜ Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 

MIPEX Migrant Integration Policy Index 

ΜΚΟ Μη-κυβερνητική Οργάνωση 

ΕΔΔΠ Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

ΠΤΧ Πολίτες Τρίτων Χωρών 

ΕΚΚΑ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

UNHRC Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες 

ΘΕΑ Θύματα εμπορίας ανθρώπων 

ΥΔΑΣ Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου 

Εξωτερικών 

 

 



Παρακολουθωντας & Αξιολογωντας τα Μετρα για την Ενταξη των Ευάλωτων Ομάδων 
Μεταναστών 

ASSESS Integration of Vulnerable Migrants             7 

 

Εισαγωγή 

1.1 Στόχοι και πεδίο της μελέτης 

Η παρούσα έκθεση παρέχει μια αναλυτική αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης και των 

αποτελεσμάτων που αυτές έχουν στην περίπτωση της Ελλάδας. Εστιάζει συγκεκριμένα 

στη θέση και στις ανάγκες τριών ομάδων μεταναστών οι οποίοι, για διάφορους λόγους, 

θεωρούνται συχνά ως ιδιαίτερα ευάλωτοι: γυναίκες, παιδιά και θύματα εμπορίας 

ανθρώπων. Οι πολιτικές και τα προγράμματα για την ένταξη των μεταναστών στην 

Ελλάδα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν αυτές οι τρεις ευάλωτες 

ομάδες μεταναστών; Για την απάντηση αυτού του ερωτήματος, η παρούσα αναφορά 

περιγράφει και αξιολογεί, τόσο Α) το γενικό εθνικό πλαίσιο για την ένταξη των 

μεταναστών, καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι υπάρχουσες νομικές διατάξεις και τα 

πλαίσια πολιτικής λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες αυτών 

των ιδιαίτερα ευάλωτων υπο-ομάδων, και Β) τον βαθμό στον οποίο η επιλογή και η 

εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας, των πολιτικών και των πρακτικών συμβάλλουν 

στην ένταξη των μεταναστών γυναικών, των παιδιών και των θυμάτων εμπορίας στην 

Ελλάδα, με βάση μετρήσιμους δείκτες.  

Η αξιολόγηση των ενταξιακών αποτελεσμάτων βασίζεται στη συλλογή 

ποσοτικών (στατιστικών) δεδομένων σχετικά με τα επίπεδα ένταξης καθεμιάς από τις 

τρεις ευπαθείς ομάδες μεταναστών, σε σύγκριση με τις ακόλουθες ομάδες: γυναίκες σε 

σύγκριση με άνδρες μετανάστες
.
 γυναίκες σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των 

γυναικών (αυτόχθονες γυναίκες)
.
 παιδιά μετανάστες σε σύγκριση με το σύνολο των 

αυτοχθόνων παιδιών.  

Για την ανάπτυξη συγκεκριμένων κριτηρίων και δεικτών για την αξιολόγηση 

της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών (ΠΤΧ), καθώς και τον βαθμό στον οποίο 

αναγνωρίζουν ρητά αυτές τις ευάλωτες ομάδες, η ερευνητική μεθοδολογία του 

προγράμματος ASSESS βασίζεται στις Κοινές Βασικές Αρχές για την ΄Eνταξη των 

Μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης βασίζεται στις υπάρχουσες διεθνείς 

αρχές και στα πρότυπα για την προστασία των δικαιωμάτων καθεμιάς από τις τρεις 

ευάλωτες ομάδες-στόχους. Οι δείκτες αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή 

την μεθοδολογία έχουν επιλεγεί και σχεδιαστεί με βάση την υπάρχουσα δουλειά που 

έχει γίνει στο επίπεδο της ΕΕ και τα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Πιο 

συγκεκριμένα, πρόκειται για τους δείκτες της Σαραγόσα,
2
 για επιπρόσθετους δείκτες 

για την ένταξη των μεταναστών που προτείνουν η Ομάδα Μεταναστευτικής Πολιτικής 

(Migration Policy Group) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης 

(European Services Network), για τους δείκτες πολιτικής του MIPEX (Δείκτης 

Πολιτικών Ένταξης Μεταναστών) και τους δείκτες αποτελεσμάτων του MIPEX που 

βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού, καθώς και τον σύνθετο δείκτη ACCI της ΕΕ 

για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών (EU Active Citizenship Composite Indicator).  

                                                           
2
 Αναφέρεται στις αρχές για την ένταξη που περιέχονται στη διακύρηξη των υπουργών των κρατών-

μελών της ΕΕ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα θέματα της μετανάστευσης στη Σαραγόσα τον Ιούνιο του 

2010. Η διακύρηξη αυτή επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ σε θέματα Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων (Justice and Home Affairs).   
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Οι δείκτες που χρησιμοποιούμε στηρίζονται επίσης στην επισκόπηση των 

υφιστάμενων εθνικών συστημάτων για την παρακολούθηση της ένταξης των 

μεταναστών που περιγράφονται στις μελέτες δέκα κρατών-μελών της ΕΕ, ιδίως στους 

εθνικούς δείκτες ένταξης των μεταναστών που έχουν αναπτυχθεί σε χώρες όπως η 

Αυστρία και το Βέλγιο. Ταυτόχρονα εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν 

στην πράξη οι νομικές διατάξεις, οι δικαστικές δομές και οι δομές κοινωνικής 

πρόνοιας. Τα αποτελέσματα των πολιτικών ένταξης μελετώνται και αναλύονται στο 

πλαίσιο του νομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Αξιολογούνται 

επίσης με βάση ποιοτικά δεδομένα που συλλέξαμε μέσα από συνεντεύξεις με 

εμπειρογνώμονες, φορείς χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους των ΜΚΟ και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς.  

Η παρακολούθηση (monitoring) και η αξιολόγηση (assessment) αναφέρονται 

στη διαδικασία κατά την οποία οι αρχές διοίκησης και λήψης αποφάσεων, καθώς και 

μη κρατικές οργανώσεις (ΜΚΟ), αξιολογούν την εφαρμογή των νομικών διατάξεων 

και των πολιτικών, καθώς και την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά τους 

στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, για τους οποίους θεσπίστηκαν. Υπάρχουν 

δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες, μορφές παρακολούθησης: α) παρακολούθηση 

των διαδικασιών, η οποία καταγράφει τις πολιτικές και το περιεχόμενό τους (δηλαδή, 

τις διατάξεις, τα μέτρα που θεσπίζουν και τις δράσεις που προβλέπουν) (την απόδοση), 

και β) παρακολούθηση των αποτελεσμάτων που έχει η εφαρμογή των πολιτικών και των 

διατάξεων, μέτρων και δράσεων (το αποτέλεσμα). Σε αντιστοιχία με αυτά τα δύο είδη 

παρακολούθησης, αξιολογούμε την ένταξη των μεταναστών και συγκεκριμένα των 

τριών ευπαθών ομάδων στις οποίες δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, σε δύο επίπεδα: 

πρώτον, στο επίπεδο του νομικού-πολιτικού περιεχομένου των πολιτικών και των 

μέτρων, και δεύτερον στο επίπεδο των αποτελεσμάτων που έχουν αυτές οι πολιτικές.  

Οι αντιλήψεις για την ευαλωτότητα και τις ευάλωτες ομάδες είναι άφθονες και 

ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, ακόμη και ανάμεσα σε διαφορετικούς επιστημονικούς 

κλάδους και ερευνητικές παραδόσεις. Ωστόσο, η χρησιμότητα και η καταλληλότητα 

του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένες κοινωνικές, εθνοτικές ή άλλες ομάδες 

προσδιορίζονται ως ευάλωτες, αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις έχει αμφισβητηθεί έντονα. Συμφωνούμε ότι από πολιτική άποψη είναι 

σημαντικό να εντοπίζουμε και να παρακολουθούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα 

χαρακτηριστικά που καθιστούν συγκεκριμένα άτομα και ομάδες περισσότερο 

ευάλωτους στη φτώχεια ή την κακοποίηση. Ταυτόχρονα όμως, είναι εξίσου σημαντικό 

να ληφθούν υπόψη οι παγίδες που μπορεί να ενέχει ο προσδιορισμός της ευαλωτότητας 

και η αντιμετώπιση συγκεκριμένων ομάδων ως ευάλωτες.  

Σε γενικές γραμμές, οι ευάλωτες ομάδες είναι αυτές που βιώνουν τον μεγαλύτερο 

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Οι 

εθνοτικές μειονότητες, οι μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι άστεγοι, 

μεταξύ άλλων, μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, οι οποίες ενδέχεται να 

προκαλέσουν τον περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό τους, όπως είναι η ανεργία ή το 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Η ευαλωτότητα είναι στενά συνδεδεμένη με τη μειωμένη 

ικανότητα ενός ατόμου (ή μιας ομάδας) να προβλέπει, να αντιμετωπίζει ή να 

αντιστέκεται στις συνθήκες εκείνες που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην 

εξαθλίωση. Συνεπώς, αυτές οι ομάδες ή τα άτομα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 



Παρακολουθωντας & Αξιολογωντας τα Μετρα για την Ενταξη των Ευάλωτων Ομάδων 
Μεταναστών 

ASSESS Integration of Vulnerable Migrants             9 

 

την κρατική στήριξη. Πέρα από τις υλικές στερήσεις όμως, η ευαλωτότητα είναι 

εξαρτημένη από την κοινωνική ζημία που μπορεί να προκληθεί από την προκατάληψη, 

τον στιγματισμό και γενικότερα από την αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι σε 

συγκεκριμένες ομάδες.
3
  

Οι άνθρωποι μπορεί να είναι εκτεθειμένοι σε διαφορετικό βαθμό στην υλική 

αποστέρηση ή τον κοινωνικό αποκλεισμό επειδή ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη 

κοινωνική ομάδα, επειδή έχουν διαφορετική ταυτότητα ή ηλικία ή για οποιονδήποτε 

άλλο λόγο. Ωστόσο, ο συσχετισμός της ευαλωτότητας με συγκεκριμένες κοινωνικές 

ομάδες είναι όχι μόνο αδικαιολόγητος, αλλά ενέχει και πολλούς κινδύνους. Πάνω απ’ 

όλα, η έννοια της ευαλωτότητας εγκυμονεί τον κίνδυνο της γενίκευσης, δηλαδή της 

αναγωγής μιας εμπειρίας σε χαρακτηριστική της θέσης που κατέχει μια ομάδα στο 

σύνολό της. Μια τέτοια γενίκευση είναι σε βάρος άλλων εμπειριών που βιώνουν 

διαφορετικά άτομα που ανήκουν σε μία ομάδα και επισκιάζει άλλες σημαντικές 

διαφορές εντός της εν λόγω ομάδας.
4
  

Για παράδειγμα, η έννοια της ευαλωτότητας, όπως αυτή χρησιμοποιείται για τις 

γυναίκες μετανάστριες, έχει δεχθεί κριτική για το ότι προβάλλει μια υπερβολική και 

γενικευτική εικόνα της θυματοποίησης. Με βάση τον διάλογο γύρω από το ζήτημα της 

θυματοποίησης, όλες οι γυναίκες μετανάστριες θεωρούνται ότι είναι ευάλωτες, ότι 

υπόκεινται σε εκμετάλλευση ή κακοποίηση και χρήζουν προστασίας.
5
 Η ιστορικός 

Marlou Schrover που ασχολείται με θέματα μετανάστευσης ισχυρίζεται ότι η 

μετανάστευση των γυναικών παρουσιάζεται ως νέο φαινόμενο παρόλο που δεν είναι, 

ενώ δίνεται αδικαιολόγητα μεγάλη έμφαση στην ιδιωτική σφαίρα και στην οικογένεια. 

Η Shrover υποστηρίζει ότι «η υποταγή και η θυματοποίηση συχνά θεωρούνται 

δεδομένες παρά αποδεικνύονται» , και συνεχίζει λέγοντας ότι «Θα μπορούσε να 

υπάρξει πρόοδος εάν γίνονταν περισσότερες συγκρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών 

μεταναστών, και εάν δινόταν μικρότερη έμφαση στη θυματοποίησηκαι στους 

κινδύνους και μεγαλύτερη βαρύτητα στις ευκαιρίες».
6
  

Παρά το ότι ενέχει κινδύνους, αυτό δεν σημαίνει ότι η έννοια της ευαλωτότητας 

δεν είναι χρήσιμη. Αντίθετα δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ορισμένες ομάδες 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση εξαιτίας συγκεκριμένων κοινωνικών συνθηκών. 

Δηλαδή η ευαλωτότητά τους δεν είναι σύμφυτη με κάποιο συγκεκριμένο φύλο, ή με 

κάποια γενετήσια, εθνοτική ή άλλου είδους ταυτότητα. Δεν είναι κατ’ ανάγκη όλες οι 

μετανάστριες ευάλωτες επειδή είναι γυναίκες και μετανάστριες. Αντίθετα, η θέση τους 

ενδέχεται να είναι ευάλωτη σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό-

νομικό πλαίσιο. Γι’ αυτό η θέση των μεταναστριών θα πρέπει να εξετάζεται πάντοτε με 

βάση το εκάστοτε κοινωνικό, πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον εντός του οποίου 

διαβιούν, αντί να θεωρείται δεδομένη και εκ προοιμίου ευάλωτη. Το άν κάποιες ομάδες 

                                                           
3
 Lourdes, Peroni, and Alexandra Timmer. “Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in 

European Human Rights Convention law.” International Journal of Constitutional Law, Vol. 11 No. 4, 

(2013), σελ. 1056–1085.  
4
 Phillips, Anne. “What’s wrong with Essentialism?” Distinktion: Scandinavian Journal of Social 

Theory, Vol. 11, No. 1 (2010), σελ. 47-60.  
5
 Schrover, Marlou. “Gender and Migration in Historical Perspective”, European University Institute 

Forum, “The ‘Lampedusa Dilemma’: Global Flows and Closed Borders. What should Europe do?”, EUI, 

Florence 17-18 Νοέμβριος 2014, σελ. 1. 
6
 Schrover, Marlou. “Gender and Migration in Historical Perspective”, σελ. 7. 
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όντως είναι ευάλωτες και σε ποιον βαθμό, συχνά ποικοίλλει ανάμεσα σε διαφορετικές 

χώρες, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ή και ανάμεσα σε επιμέρους 

μεταναστευτικές ομάδες.  

Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα 

παιδιά μπορούν να θεωρηθούν ευάλωτα με δεδομένη την ηλικία τους και το στάδιο 

ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται
.
 πρόκειται για παράγοντες που περιορίζουν την 

ικανότητά τους να λαμβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις για τη ζωή τους, και οι οποίοι 

καθιστούν την προστασία τους επιτακτική. Οι άνδρες και οι γυναίκες που έχουν βιώσει 

εργασιακή ή σεξουαλική εκμετάλλευση, ιδίως όταν βρίσκονταν μακριά από τις 

οικογένειες και τις κοινότητές τους, είναι επίσης πιθανό να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Οι 

εργαζόμενες μετανάστριες θεωρούνται περισσότερο ευάλωτες σε σύγκριση με τους 

άνδρες επειδή υπάρχει η τάση να συγκεντρώνονται σε λιγότερα επαγγέλματα, ιδίως δε 

στον άτυπο τομέα απασχόλησης, ο οποίος δεν καλύπτεται από την εργατική νομοθεσία 

ή ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
7
  

Στην Ελλάδα, οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών μεταναστριών, των παιδιών 

των μεταναστών και των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων καλύπτονται και 

αντιμετωπίζονται με βάση νόμους, πολιτικές και υπηρεσίες σε διάφορους τομείς 

πολιτικής: ιδρύματα παιδικής πρόνοιας και προστασίας, οργανισμοί κοινωνικής 

πρόνοιας, φορείς για την ισότητα των φύλων και ειδικά σώματα για την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων, υγειονομική πολιτική και πολιτικές για την αγορά εργασίας, 

μεταξύ άλλων. Οι διατάξεις που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και τα 

δικαιώματα των ΠΤΧ, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων υπο-ομάδων στις οποίες 

εστιάζει η παρούσα έκθεση, είναι συχνά αποασπασματικές. Είναι επίσης 

κατακερματισμένες ή ακόμη και «κρυμμένες» μέσα στη νομοθεσία διαφορετικών 

τομέων πολιτικής, ενώ δεν έχουν κοινούς και συνεκτικούς στόχους και προτεραιότητες. 

Για την αξιολόγηση του περιεχομένου των νόμων και των πολιτικών που σχετίζονται 

με την ένταξη, λαμβάνουμε επίσης υπόψη τα εξής: το βαθμό ενδυνάμωσης και 

συμμετοχής των μεταναστών στη διαμόρφωση των πολιτικών και των μέτρων για τη 

μετανάστευση (τα οποία ορίζονται στις Κοινές Βασικές Αρχές για την Ένταξη των 

Μεταναστών)
.
 το βαθμό στον οποίο εφαρμόζεται μια προσέγγιση βασισμένη στα 

ανθρώπινα δικαιώματα
.
 και το βαθμό διάχυσης (mainstreaming) των ζητημάτων που 

σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής 

και στα επίπεδα της διακυβέρνησης και των δημόσιων υπηρεσιών.  

Στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, η έννοια της ευαλωτότητας έχει 

χρησιμοποιηθεί κυρίως υπό το πρίσμα της διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης 

και των αιτήσεων ασύλου, και όχι σε σχέση με την ένταξη των νομίμως διαμενόντων 

ΠΤΧ. Για παράδειγμα, η έννοια χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης 

μεταρρύθμισης της ελληνικής νομοθεσίας για το άσυλο. Στον νέο νόμο που ψηφίστηκε 

το 2011, ως ευάλωτες ομάδες χαρακτηρίζονται τα ασυνόδευτα ανήλικα, τα άτομα με 

αναπηρίες ή χρόνιες νόσους, οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες ή οι γυναίκες με 

νεογέννητα μωρά, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, και τα θύματα 

                                                           
7
 Kawar, Mary. “Gender and Migration: Why are Women more Vulnerable?”, διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/genre/shared/Genre_docs/2865_Actes2004/10-

m.kawar.pdf  
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εμπορίας ανθρώπων, βασανιστηρίων ή άλλων μορφών εξευτελιστικής μεταχείρισης.
8
 

Στα κείμενα της μεταναστευτικής πολιτικής, όπως στην Εθνική Στρατηγική για την 

Ένταξη των Μεταναστών και στο Πολυετές Πρόγραμμα 2007-2013 για την Ένταξη 

Πολιτών Τρίτων Χωρών, γίνονται επίσης αναφορές στην ισότητα των φύλων, καθώς 

και στις γυναίκες, στα παιδιά και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι νέοι, 

οι ηλικιωμένοι, οι αναλφάβητοι και τα άτομα με αναπηρίες.  

Το φύλο και η οικογένεια αναφέρονται ως παράγοντες που μπορούν δυνητικά να 

επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών για ένταξη των μεταναστών. 

Εντούτοις, οι πολιτικές που αφορούν την ένταξη δεν λαμβάνουν υπόψη ειδικά αυτούς 

τους παράγοντες, με εξαίρεση το Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των 

Φύλων 2010-2013. Το Πρόγραμμα αυτό συντάχθηκε από τη Γενική Γραμματεία 

Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και αναγάγει σε βασικό στόχο την υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων όλων των γυναικών, μέσα από σχετικές παρεμβάσεις. Απευθύνεται σε 

ομάδες ιδιαίτερα ευάλωτων γυναικών, οι οποίες βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις και 

έχουν πληγεί έντονα από την οικονομική κρίση, από το 2010 και έπειτα. Το 

συγκεκριμένο Πρόγραμμα συμπεριέλαβε δράσεις που έχουν στόχο να διευκολύνουν 

την πρόσβαση των ευάλωτων γυναικών σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε 

πληροφόρηση για την αντιμετώπιση της βίας ή για την απόκτηση επαγγελματικών 

προσόντων.
9
 Ωστόσο, η μελέτη μας για την Ελλάδα δείχνει ότι η ελληνική νομοθεσία 

και πολιτική δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικές ανάγκες και συνθήκες των 

γυναικών μεταναστριών και, συγκεκριμένα, της υπέρμετρης συγκέντρωσής τους στον 

άτυπο τομέα απασχόλησης. Η θέση τους σε αυτού του είδους την απασχόληση τις 

αποκλείει σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα και υπηρεσίες, 

και αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική ένταξή τους στην ελληνική 

κοινωνία.  

Όσον αφορά τα θύματα εμπορίας, η σχετική ελληνική νομοθεσία και πολιτική 

χαρακτηρίζονται κυρίως από την ποινική πρροσέγγιση στην καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων. Ταυτόχρονα είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς σε σχέση με την 

προώθηση μιας κατάλληλης και αποτελεσματικής δομής υποστήριξης για την 

αναγνώριση, την αποκατάσταση και την σταδιακή ένταξη των θυμάτων. Τέλος, 

δεδομένου ότι τα παιδιά είναι εξ ορισμού εξαρτημένα και ως εκ τούτου περισσότερο 

ευάλωτα άτομα, η ελληνική νομοθεσία και οι πολιτικές, ιδίως στον χώρο της 

εκπαίδευσης, έχουν επιδιώξει να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των νεοαφιχθέντων 

παιδιών των μεταναστών και των παιδιών δεύτερης γενιάς. Τα ειδικά συμφέροντα των 

παιδιών υπήρξαν αντικείμενο διαφόρων παρεμβάσεων από τον Έλληνα Συνήγορο του 

Πολίτη (ΣτΠ) και τον Συνήγορο για τα Δικαιώματα των Παιδιών από το 2000 μέχρι 

σήμερα, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση των παιδιών των ΠΤΧ στην εκπαίδευση. 

Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα των κρατικών πολιτικών μέχρι σήμερα 

καταδεικνύουν σοβαρά εμπόδια στην αποτελεσματική προώθηση της ένταξής τους.  

                                                           
8
 Βλ. Νόμο 3907/2011, Άρθρο 11. Ξεχωριστές διαδικασίες ισχύουν για τους παράτυπους μετανάστες που 

αιτούνται για άσυλο ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, οι οποίοι παραπέμπονται σε ξεχωριστή υποδοχή και 

νομικές διαδικασίες, ενώ οι υπόλοιποι παράτυποι μετανάστες αντιμετωπίζουν την απέλαση ή την 

επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους. 
9
 Στρατηγάκη, Μαρία. «Το φύλο στις πολιτικές μετανάστευσης και οι μετανάστριες στις πολιτικές 

ισότητας των φύλων». Στο Αλεξάνδρα Ζαββού, Νέλλη Καμπούρη και Μαρία Στρατηγάκη (επιμ.), Φύλο, 

Μετανάστευση, Διαπολιτισμικότητα. Αθήνα: Νήσος, 2013, σελ. 229-230. 
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1.2 Μεθοδολογία 

Η έρευνα για αυτή την αναφορά βασίστηκε σε ποικίλες πηγές. Κατ’ αρχάς, τα 

δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω δευτερογενούς έρευνας, η οποία περιλάμβανε την 

ανασκόπηση των ευρημάτων παραπλήσιων μελετών και της ακαδημαϊκής 

βιβλιογραφίας, καθώς και πληροφορίες που συγκεντρώσαμε μέσα από σχετικά 

αιτήματά μας προς τους αρμόδιους φορείς. Η δευτερογενής έρευνα  περιλάμβανε 

επίσης την ανασκόπηση της νομοθεσίας και του πολιτικού πλαισίου για τη 

μετανάστευση, για την ισότητα των φύλων, για την εμπορία ανθρώπων και για την 

εκπαίδευση. Συλλέξαμε επίσης πληθώρα στατιστικών στοιχείων από τις εκθέσεις της 

Ευρωπαϊκής Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛΣΤΑΤ), από το Υπουργείο Παιδείας, την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) και το 

Υπουργείο Εσωτερικών και τη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και 

Κοινωνικής Ένταξης. Τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε απεικονίζονται με τη μορφή 

πινάκων και γραφημάτων στο σύνολο της έκθεσης. Επιπλέον, διενεργήθηκαν 20 

συνεντεύξεις μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2014 με τους βασικούς  

εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες (φορείς επιβολής του νόμου, παρόχους 

υπηρεσιών, εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητες αρχές, εμπειρογνώμονες σε θέματα 

μετανάστευσης και διεθνείς οργανισμούς). Μέσα από τις συνεντεύξεις συλλέξαμε 

πολύτιμες πληροφορίες που μας επέτρεψαν να «ρίξουμε φως»  στα ποσοτικά δεδομένα, 

αλλά και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των μεταναστευτικών πολιτικών και 

νόμων. Στο τέλος της παρούσας έκθεσης επισυνάπτεται κατάλογος με όλες τις 

συνεντεύξεις.  

 

1.3 Προφίλ και χαρακτηριστικά των ομάδων στις οποίες επικεντρώνεται 

η μελέτη 

Η απογραφή του 2001 κατέγραψε 762.191 αλλοδαπούς υπηκόους, εκ των οποίων οι 

690.000 ήταν πολίτες τρίτων χωρών, είτε νόμιμοι είτε δίχως έγγραφα.
10

 Στην απογραφή 

του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός των ΠΤΧ στην Ελλάδα ήταν 712.879 (7.5% του 

συνολικού πληθυσμού), εκ των οποίων οι 385.773 (54%) ήταν άνδρες και οι 327.106 

(46%) ήταν γυναίκες.
11

 Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη βάση δεδομένων του 

Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις νόμιμες άδειες παραμονής, 473.124 υπήκοοι 

από τρίτες χώρες ζούσαν νόμιμα στην Ελλάδα το 2014. Ο αριθμός των πολιτών τρίτων 

χωρών στην Ελλάδα περιλαμβάνει κυρίως άτομα με αλβανική υπηκοότητα (69%). 

Ακολουθούν οι υπήκοοι από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών, Γεωργιανών, Ρώσων και Μολδαβών, και 

                                                           
10

 Οι αριθμοί συμπεριλαμβάνουν μετανάστες από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι οποίες δεν 

αποτελούσαν κράτη-μέλη εκείνη την περίοδο. Βλ. Baldwin-Edwards, Martin, and Giannis Kyriakou. 

“Statistical data on immigrants in Greece: An analytical study of available data and recommendations for 

conformity with European standards”. Greece: ΙΜΕPΟ, 2004. 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_7511_515679235.pdf. Τελευταία πρόσβαση: 20 

Μαΐου 2014. 
11

 Στον αριθμό συμπεριλαμβάνονται 4.876 αλλοδαποί, οι οποίοι δεν δήλωσαν καμία υπηκοότητα ή καμία 

συγκεκριμένη υπηκοότητα. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.Τα στοιχεία παραχωρήθηκαν κατόπιν σχετικού αιτήματος.  
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έπονται οι υπήκοοι από Ινδία, Φιλιππίνες και Πακιστάν (βλ. Πίνακα 1). Ελαφρώς 

περισσότεροι από τους μισούς νόμιμους μετανάστες είναι άνδρες (53%), ενώ οι 

γυναίκες αποτελούν το 46.8% του πληθυσμού των μεταναστών που διαμένουν νόμιμα 

στην Ελλάδα (βλ. Εικόνα 1). Παράλληλα, η ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στη 

σύνθεση των διάφορων εθνοτικών ομάδων είναι ανομοιόμορφη και ετερογενής. Οι 

γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 9.6% των μεταναστών από το Πακιστάν και το 

Μπαγκλαντές. Αντιθέτως ξεπερνούν το 83% των μεταναστών από την Ουκρανία, 

αγγίζουν το 76% των μεταναστών από τη Ρωσία, και το 75.7% και 70.5% από τη 

Γεωργία και τη Μόλδοβα αντιστοίχως (Υπουργείο Εσωτερικών, 2014, βλ. Πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1: Πολίτες τρίτων χωρών στην Ελλάδα, με βάση την εθνικότητα 

και το φύλο 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Αλβανία 183.385 142.143 325.528 

Ουκρανία 2.936 14.451 17.387 

Γεωργία 4.684 10.801 15.485 

Πακιστάν 13.386 1.237 14.623 

Ρωσία 2.091 10.417 12.508 

Ινδία 9.251 3.079 12.330 

Αίγυπτος 8.116 2.753 10.869 

Μόλδοβα 2.262 6.807 9.069 

Φιλιππίνες 2.278 6.420 8.698 

Αρμενία 2.101 3.443 5.544 

ΣΥΝΟΛΟ 230.490 201.551 432.041 

 

Πηγή: Τα στοιχεία βασίζονται στον αριθμό των ατόμων που διαθέτουν νόμιμη άδεια διαμονής, με βάση τη 

χώρα καταγωγής τους (από τις 10 κύριες χώρες καταγωγής), και με ημερομηνία αναφοράς την 10-02-2014 

(Υπουργείο Εσωτερικών). 
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Γράφημα  1:  Νόμιμος πληθυσμός μεταναστών με βάση το φύλο, 2014 

256.835 - 53.2%

226.363 - 46.8% Male

Female

 
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, Οκτώβριος 2014 [σύνθεση των συγγραφέων] 

 

Όσον αφορά τη φυλετική σύνθεση του πληθυσμού των μεταναστών, η διαφορά 

ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες έχει κάπως μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, με τον 

αριθμό των γυναικών μεταναστριών να έχει αυξηθεί από 45.2% το 2010 σε 47.1% το 

2013, τη στιγμή που ο πληθυσμός των ανδρών μειώθηκε ελαφρώς κατά 4.6% από το 

2010 έως το 2014. 

 

Γράφημα  2: Αναλογίες των δύο φύλων στον πληθυσμό των μεταναστών, 

2010-2014 

2010 2011 2012 2013 2014

57,80%

45,20%

54,10%

45,90%

53,20%

46,80%

52,90%
47,10%

53,20%

46,80%

Male

Female

 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, Οκτώβριος 2014  

 

Σύμφωνα με στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (2014, δεύτερο τρίμηνο), 

η πλειονότητα των μεταναστών (περίπου το 76%) έχουν ολοκληρώσει τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το λύκειο. Το μορφωτικό επίπεδο των μεταναστών 

παρουσιάζει διακυμάνσεις, κυρίως με βάση το φύλο.  
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Γράφημα  3: Μορφωτικό επίπεδο του συνολικού πληθυσμού και του 

πληθυσμού των μεταναστών στην Ελλάδα 
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2 
ο
τρίμηνο 

2014  

  

 

Όσον αφορά τα παιδιά των μεταναστών, μια επισκόπηση της βάσης δεδομένων που 

έχει καταρτίσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση με τις άδειες παραμονής, παρέχει 

μια χρήσιμη εικόνα για την εξέλιξη του δημογραφικού προφίλ των μεταναστών 

δεύτερη γενιάς στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ο μεγαλύτερος αριθμός 

παιδιών μεταναστών το 2010 ανήκε στην ηλικιακή ομάδα από 0 έως 14 ετών. Αυτή η 

ηλικιακή ομάδα αναλογούσε σχεδόν στο 82% των ανήλικων παιδιών μεταναστών σε 

σύγκριση με την ηλικιακή ομάδα 15-18 ετών (Εικόνα 3). Ως προς τη διάσταση του 

φύλου, τα αγόρια αντιστοιχούν στο 51.5% του πληθυσμού των παιδιών μεταναστών 

στις ηλικιακές ομάδες 0-14 και 15-18. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, ο αριθμός 

των παιδιών μεταναστών μειώθηκε σταδιακά ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού 

των μεταναστών το 2014. Ο αριθμός τους το 2014 ήταν 118.241, δηλαδή μειώθηκε 

περίπου κατά 7.5% σε σύγκριση με το 2010. 
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Γράφημα  4: Συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων παιδιών 

μεταναστών (2010-2014) 

2010 2011 2012 2013 2014
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114.453 108.356

96.647

28.548
27.623 25.257 24.058 21.594

0-14

15-18

Πηγή: Βάση δεδομένων για τις άδειες παραμονής, Υπουργείο Εσωτερικών, Οκτώβριος 2014  

 

Η μείωση του αριθμού των καταγεγραμμένων παιδιών μεταναστών ενδέχεται να 

οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στον αριθμό των μεταναστών δεύτερης γενιάς που 

απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα, στο πλαίσιο του Νόμου 3838/2010. Ο 

συγκεκριμένος νόμος επέτρεψε την απόκτηση της υπηκοότητας στους μετανάστες 

δεύτερης γενιάς. Ωστόσο έπαψε να ισχύει το 2013 ύστερα από την απόφαση του 

Συμβουλίου Επικρατείας,  η οποία τον έκρινε αντισυνταγματικό. Σύμφωνα με τα 

διαθέσιμα δεδομένα, περίπου 13.500 παιδιά μεταναστών πολιτογραφήθηκαν ως 

Έλληνες στο διάστημα μεταξύ 20-03-2010 και 22-08-2012. Συνεπώς, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η μείωση του αριθμού των παιδιών των νόμιμων μεταναστών 

οφείλεται μόνο εν μέρει στο γεγονός ότι σημαντικός αριθμός των παιδιών μεταναστών 

μετατοπίστηκε από την κατηγορία των ΠΤΧ σε αυτή των Ελλήνων πολιτών, μέσω της 

πολιτογράφησής τους βάσει του Νόμου 3838/2010. Από την άλλη, η μείωση του 

αριθμού των παιδιών μεταναστών μπορεί σε ορισμένο βαθμό να αποδοθεί στο γεγονός 

ότι πολλοί από τους γονείς τους έχασαν τις θέσεις εργασίας τους ως αποτέλεσμα της 

οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να ανανεώσουν την άδεια 

διαμονής τους. Ως εκ τούτου, τα παιδιά τους πέρασαν από το καθεστώς της 

νομιμότητας σε αυτό της παρατυπίας.  

Αναφορικά με την αναλογία των φύλων μεταξύ των παιδιών από οικογένειες 

μεταναστών (Εικόνα 5), το χάσμα μεταξύ αγοριώνκαι κοριτσιών είναι μεγαλύτερο στις 

ηλικές 0 έως 14 ετών, από ότι είναι στην ηλικιακή ομάδα 15-18. 
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Γράφημα  5: Παιδιά μεταναστών με βάση το φύλο και την ηλικία τους 
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Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, Βάση δεδομένων για τις άδειες παραμονής, Νοέμβριος 

2014  

 

Η Ελλάδα είναι τόσο χώρα προορισμού όσο και χώρα διέλευσης για σημαντικό αριθμό 

θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Με βάση τα δεδομένα για τις αναγνωρισμένες 

περιπτώσεις θυμάτων εμπορίας που έχει δημοσιεύσει η ελληνική αστυνομία από το 

2003 έως το 2013, η καταγωγή τους είναι κυρίως από έξι χώρες: Ρουμανία, Βουλγαρία, 

Ουκρανία, Μολδαβία, Νιγηρία, Ουκρανία και Αλβανία. Ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια 

ο αριθμός των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων από τη Μολδαβία, τη Νιγηρία, τη Ρωσία 

και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έχει μειωθεί, ο αριθμός των θυμάτων 

από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έχει παραμείνει σταθερός ή έχει αυξηθεί. Τα 

τελευταία πέντε χρόνια, ο αριθμός των θυμάτων εμπορίας από τις χώρες της Δυτικής ή 

Κεντρο-Ανατολικής Ευρώπης έχει μειωθεί σημαντικά (βλ. Πίνακα 2).  

Όσον αφορά τη σύνθεση των θυμάτων εμπορίας με βάση το φύλο, λίγο 

παραπάνω από το 60% των αναγνωρισμένων περιπτώσεων  από το 2003 μέχρι σήμερα 

ήταν γυναίκες. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει μειωθεί με την 

πάροδο του χρόνου, με τον αριθμό των γυναικών θυμάτων να παραμένει σταθερός ή να 

μειώνεται, τη στιγμή που ο αριθμός των ανδρών έχει αυξηθεί. Οι ανήλικοι αποτελούν 

8.5% του συνολικού αριθμού των αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 

(Εικόνα 5). Οι γυναίκες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και από τις χώρες της Αφρικής, αποτελούν τη συντριπτική 

πλειοψηφία των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Τα θύματα της εμπορίας που 

σχετίζεται με την εργασιακή εκμετάλλευση, από την άλλη, είναι άνδρες, 

συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων, από το Αφγανιστάν, την Αλβανία, το 

Μπαγκλαντές, τη Βουλγαρία, την Ινδία και τη Μολδαβία. Σύμφωνα με στοιχεία που 

περιλαμβάνονταν στην έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την Ελλάδα, 

ο αριθμός των παιδιών, ιδίως των Ρομά, από την Αλβανία, τη Ρουμανία και τη 

Βουλγαρία, που εξαναγκάζονται από μέλη της οικογένειάς τους ή από συγγενείς τους 
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σε εργασία στην Ελλάδα, πουλώντας μικροαντικείμενα στους δρόμους, επαιτώντας ή 

κάνοντας μικροκλοπές, έχει αυξηθεί.
12

  

 

Πίνακας 2: Θύματα εμπορίας ανθρώπων με βάση την εθνικότητα, 2003-2013 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Αλβανία 1 9 2 4 1 5 5  2 8 1 38 

Χώρες της 

Βαλτικής
13

 
4 4 4 4 1 1 3 3  2  26 

Μπαγκλαντές           35 35 

Λευκορωσία 7 8 3 1        19 

Βουλγαρία 1 10 9 10 25 25 28 25 29 21 20 203 

Αρμενία 

Γεωργία 
 3  1   1   2  7 

Ελλάδα  2     2  1 3 2 10 

Χώρες της 

Κεντρικής-

Ανατολικής 

Ευρώπης
14

 

3 4  4  1 6  1  2 21 

Μολδαβία 10 10 7 5 2  2 1   3 40 

Νιγηρία 2 3 8 3 5 2 10 10  5 1 49 

Πρώην 

Σοβιετικές 

Δημοκρατίες του 

Καυκάσου 
15

 

5 5 3    2 2    17 

Ουκρανία 14  12 5 3 1 1  2   38 

Πρώην 

Γιουγκοσλαβία 
1   1   1 1  1  5 

Ρουμανία 10 41 53 20 43 25 51 29 53 44 20 389 

Ρωσία 31 50 28 25 18 19 12 13 7 8 1 213 

Λοιπές χώρες
16

 1 5 1 1 1  1 3 2  14 29 

Χώρες της 

Δυτικής και 

Νότιας 

Ευρώπης
17

 

3 6 4   1      14 

ΣΥΝΟΛΟ 93 181 137 83 99 78 125 92 97 94 99 1153 

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  

(Ο Πίνακας δημιουργήθηκε από τους συγγραφείς της παρούσας έκθεσης)  

 

                                                           
12

 Υπουργείο Εσωτερικών ΗΠΑ, “Greece – 2013. Trafficking in Persons Report”. Διατίθεται στη 

διεύθυνση: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2013/215471.htm. 
13

 Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία. 
14

 Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία.  
15

 Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Κιρζιγιστάν.  
16

 Συρία, Σουδάν, Ταϊλάνδη, Γκάνα, Ερυθραία, Μαρόκο, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Παλαιστίνη, 

Δομινικανή Δημοκρατία, Βραζιλία, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Κίνα. 
17

 Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Δανία, Γερμανία, Αυστρία, Πορτογαλία. 
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Γράφημα  6: Θύματα εμπορίας ανθρώπων με βάση το φύλο, 2005, 2007, 2011-

2013
18

 

 
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Το 2013, υπήρξε ένας ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός ανδρών, εξαιτίας μιας σοβαρής υπόθεσης 

εμπορίας που σχετιζόταν με εργασιακή εκμετάλλευση, η οποία αποκαλύφθηκε και στην οποία 

εμπλέκονταν 35 άνδρες-θύματα από το Μπαγκλαντές. 



Παρακολουθωντας & Αξιολογωντας τα Μετρα για την Ενταξη των Ευάλωτων Ομάδων 
Μεταναστών 

ASSESS Integration of Vulnerable Migrants             20 

 

Μέρος Πρώτο: Αξιολόγηση της ένταξης των 
μεταναστριών 

I.1 Αξιολόγηση της πολιτικής 

Η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται κατ’ αρχήν στο ελληνικό Σύνταγμα του 2001. Η 

ελληνική νομοθεσία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε σχέση με την εναρμόνισή 

της με το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε στους τομείς της 

απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην λαμβάνει 

υπόψη της τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες των γυναικών μεταναστριών. 

Πράγματι, εξετάζοντας τις εθνικές πολιτικές των κρατών-μελών θα διαπιστώσουμε ότι 

προσεγγίζουν τις  γυναίκες μετανάστριες αποκλειστικά υπό το πρίσμα της οικογένειας, 

ως μέλη και θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή εμπορίας ανθρώπων, παρά ως αυτόνομα 

άτομα. 

Για πρώτη φορά μόλις το 2005, μια μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής 

νομοθεσίας εισήγαγε για πρώτη φορά τη διάσταση του φύλου.  Συγκεκριμένα, ο Νόμος 

3386/2005 για τη μετανάστευση συμπεριέλαβε αρκετά νέα μέτρα με στόχο την 

απλούστευση της διαχείρισης (έκδοση και ανανέωση) των αδειών παραμονής και την 

ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου στους τομείς της οικογενειακής επανένωσης 

και του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος.
19

 Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός 

ότι αυτός ο νόμος αναγνώρισε για πρώτη φορά την ανάγκη για υιοθέτηση μιας 

στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Περιείχε  συγκεκριμένες 

αναφορές στην ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στον σεβασμό των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. Επιπλέον, έδωσε έμφαση στην προώθηση της οικογενειακής 

επανένωσης, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Στην ευρύτερη προσέγγισή του στη 

διαχείριση της μετανάστευσης (σε σύγκριση με παλαιότερους νόμους) ο Νόμος 

3386/2005 για πρώτη φορά επεκτάθηκε σε θέματα ένταξης. Συμπεριέλαβε επίσης 

ορισμένες νέες διατάξεις οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο τις γυναίκες 

μετανάστριες. Για παράδειγμα, επέτρεψε στις γυναίκες μετανάστριες να αιτούνται για 

άδεια διαμονής ανεξάρτητα από  τη θέση του συζύγου τους, την κατάσταση και το 

εισόδημα ή την εθνικότητά του, στην περίπτωση που μια γυναίκα ως μέλος της 

οικογένειας υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. 

Τρεις νέες διατάξεις που συμπεριλήφθησαν στον προαναφερθέντα νόμο του 

2005 επιδίωξαν να περιορίσουν το φαινόμενο της απο-νομιμοποίησης τόσο των 

γυναικών μεταναστριών που διέθεταν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, 

όσο και των συζύγων τους που ήταν άνεργοι, καθώς και των μεταναστών δεύτερης 

γενιάς που έπαψαν να είναι ανήλικοι. Πιο συγκεκριμένα:  

 Οι γυναίκες μετανάστριες που ζούσαν στην Ελλάδα κατά τα τελευταία πέντε 

έτη υπό το καθεστώς της οικογενειακής επανένωσης έχουν την ευκαιρία να 

αποκτήσουν ανεξάρτητη άδεια διαμονής (Άρθρο 60 του Νόμου 3386/2005 

όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 45 του Νόμου 3731/2008). 

                                                           
19

 Τα Άρθρα 67-69 ενσωματώνουν την ευρωπαϊκή Οδηγία για το καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων 

στο νομικό σύστημα της Ελλάδας. Ανάμεσα στις προϋποθέσεις για την απόκτησή του 

συμπεριλαμβάνονται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού. 



Παρακολουθωντας & Αξιολογωντας τα Μετρα για την Ενταξη των Ευάλωτων Ομάδων 
Μεταναστών 

ASSESS Integration of Vulnerable Migrants             21 

 

 Οι γυναίκες μετανάστριες που έχουν εκπέσει της νομιμότητας, ωστόσο 

μπορούν να αποδείξουν την πολύχρονη παρουσία τους και τους ισχυρούς 

δεσμούς τους με τη χώρα, μπορούν να λάβουν άδεια παραμονής για 

ανθρωπιστικούς-έκτακτους λόγους (Άρθρο 42, Νόμος 3907/2011).\ 

Η εισαγωγή του «εργόσημου», δηλαδή ενός ασφαλιστικού δελτίου (Άρθρο 

20, Νόμος 3863/2010), ως μία ενιαία μέθοδος για την πληρωμή του μισθού και 

την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούνται στον τομέα των 

οικιακών υπηρεσιών, προσπάθησε να προάγει τη νομιμοποίηση της παράτυπης 

εργασίας (Maroukis and Gemi, 2013).  

Παρά τις νέες αυτές διατάξεις, ο παραπάνω νόμος (μαζί με τις μετέπειτα τροποποιήσεις 

του) δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει έναν σταθερό και μόνιμο μηχανισμό 

νομιμοποίησης για τους εργαζόμενους στον εν πολλοίς άτυπο τομέα της οικιακής 

φροντίδας. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι νομοθετικές πρωτοβουλίες απέτυχαν να 

αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τις ανάγκες των μεταναστριών γυναικών σχετίζονται σε 

μεγάλο βαθμό με τον προσωρινό χαρακτήρα της νομιμοποίησής τους. Η δυναμική των 

προαναφερθεισών νομικών διατάξεων για τη νομιμοποίηση της απασχόλησης στον 

άτυπο τομέα υπονομεύτηκε επιπλέον από τη γραφειοκρατική και περιοριστική 

μεταναστευτική πολιτική. Υπονομεύτηκε επίσης από διοικητικά εμπόδια που έχουν ως 

αποτέλεσμα μακροχρόνιες καθυστερήσεις στη διαδικασία της απόκτησης άδειας 

διαμονής, και από τις δυσκολίες στη διασφάλιση των απαιτούμενων εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης για την ανανέωση των αδειών παραμονής (Gemi, 2013). 

Μακροπρόθεσμα, οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν εμπόδισαν τις εξαιρετικά αρνητικές 

επιπτώσεις που έμελλε να έχει η χρηματοπιστωτική κρίση στην κοινωνική και-

οικονομική κατάσταση των γυναικών μεταναστριών. 

Η πιο πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση που εισήχθη με τον Κώδικα 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Νόμος 4071/2014, εφεξής Μεταναστευτικός 

Κώδικας) επαναφέρει το ζήτημα της ένταξης στο προσκήνιο. Παρόλο που δύο μόλις 

άρθρα (128/ 129) αυτού του νόμου αναφέρονται άμεσα στην ένταξη, η αναφορά της 

λέξης στον τίτλο αντανακλούσε τη μεγαλύτερη προσοχή και έμφαση που της έδιναν 

πλέον οι ιθύνοντες.
20

 Ο στόχος της πολιτικής για την κοινωνική ένταξη είναι να 

ενσωματώσει τους νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη των 

οικογενειών τους, καθώς και τα παιδιά των μεταναστών και τα άτομα που χρήζουν 

διεθνούς προστασίας, στην ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο του νέου Μεταναστευτικού 

Κώδικα, τα μέλη της οικογένειας (κυρίως οι γυναίκες και τα παιδιά) έχουν τα ίδια 

δικαιώματα με τον κύριο κάτοχο της άδειας διαμονής στην εκπαίδευση και στην 

πρόσβασή τους στην επαγγελματική κατάρτιση. Μέσα σε έναν χρόνο από την 

επανένωση της οικογένειας, έχουν πλήρη και δωρεάν πρόσβαση σε αμοιβόμενη 

εργασία και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να 

υπόκειται σε συγκεκριμένα κριτήρια σε σχέση με την αγορά εργασίας για τον πρώτο 

χρόνο της διαμονής τους. Οι άδειες παραμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης 

χορηγούνται για έναν χρόνο και ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια. Πέντε χρόνια μετά 

από την οικογενειακή επανένωση, ή με τη συμπλήρωση του έτους ενηλικίωσης στην 

                                                           
20

 Νόμος 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», Άρθρα 

128 και 129. 
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περίπτωση των παιδιών, τα μέλη της οικογένειας αποκτούν αυτόνομο δικαίωμα για 

άδεια παραμονής.  

Ένας εξίσου σημαντικός στόχος του νέου Μεταναστευτικού Κώδικα ήταν να 

προωθήσει στην ελληνική κοινωνία την αναγνώριση και αποδοχή των νόμιμων 

μεταναστών και την ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και 

πολιτιστική ζωή της χώρας. Οι νόμιμοι μετανάστες θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα 

με τους Έλληνες πολίτες, αλλά και νέες υποχρεώσεις, ιδιαίτερα την υποχρέωση που 

αφορά στον σεβασμό των νόμων και των θεμελιωδών αξιών της ελληνικής 

κοινωνίας.
21

 Οι πολιτικές και οι δράσεις για την επίτευξη της ένταξης των μεταναστών 

πρέπει να βασίζονται στην απαγόρευση των διακρίσεων κάθε είδους, με βάση τις 

συνταγματικές αρχές. Θα πρέπει παράλληλα να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα 

των πολιτών από τρίτες χώρες καθώς και τις πολιτισμικές διαφορές τους.
22

  

Παρόλο που η τελευταία μεταρρύθμιση του νόμου για τη μετανάστευση, όπως 

αυτός ενσωματώνεται στον Κώδικα Μετανάστευσης της Ελλάδας, αποτέλεσε 

σημαντική πρόοδο, δεν συμπεριέλαβε προληπτικά μέτρα ή μέτρα που να διακρίνουν 

ανάμεσα στα δύο φύλα. Η ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική κατάσταση των 

γυναικών μεταναστριών δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη στην υπάρχουσα νομοθεσία 

και πολιτική για την ένταξη.  Η υπάρχουσα νομοθεσία και πολιτική εξακολουθεί να 

θεωρεί ότι οι γυναίκες αποτελούν «συμπληρωματικό μέρος» της μετανάστευσης των 

ανδρών. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα εδραιωμένη στο πλαίσιο της οικογενειακής 

επανένωσης, στο οποίο οι γυναίκες θεωρούνται εμμέσως ως προστατευόμενα μέλη της 

οικογένειας. Η εργασία τους δεν εκλαμβάνεται πάντοτε ως οικονομική δραστηριότητα, 

καθώς πολλές από αυτές εξακολουθούν να εργάζονται στην παραοικονομία των 

εγχώριων υπηρεσιών. Ίσως δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η ελληνική 

ενταξιακή πολιτική δεν λαμβάνει υπόψη τις γυναίκες και την ισότητα των φύλων, όταν 

αναλογιστούμε πόσο καθυστερημένα και επιφυλακτικά συμπεριλήφθηκε το ζήτημα της 

ένταξης των μεταναστών στην πολιτική ατζέντα ως επίσημος στόχος του κράτους. 

Στην πραγματικότητα, οι ελληνικές αρχές χρειάστηκαν 20 χρόνια μέχρι να 

συνειδητοποιήσουν ότι ο σχεδιασμός της μεταναστευτικής πολιτικής θα πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως ένα μακροχρόνιο και πολύπλευρο φαινόμενο, και όχι ως ένα 

προσωρινό ζήτημα έκτακτης ανάγκης (Triandafyllidou and Maroufof, 2011).  

 

I. 1.1 Απασχόληση  

Οι πολιτικές για την απασχόληση στην Ελλάδα λειτουργούν στο πλαίσιο των στόχων 

που καθόρισαν οι κυβερνήσεις της ΕΕ τον Μάρτιο του 2000, στη Λισαβόνα. Κύριος 

στόχος της πολιτικής για την απασχόληση υπήρξε η μεταρρύθμιση των κανονισμών 

που αφορούν το ωράριο εργασίας, προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση μέσω 

μεγαλύτερης ευελιξίας.
23
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 Νόμος 4251/2014, Άρθρο 128.  
22

 Νόμος 4251/2014, Άρθρο 128.  
23

 Ο Νόμος 3385/2005 «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής και άλλες διατάξεις», με στόχο την αντιμετώπιση της παράτυπης απασχόλησης, προβλέπει, 

μεταξύ άλλων, νέους κανονισμούς για τον καθορισμό της υπερωριακής εργασίας, για την 
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Οι υπάρχουσες μελέτες έχουν εντοπίσει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο 

φύλα όσον αφορά την απασχόληση και τους τομείς στους οποίους απασχολούνται οι 

άνδρες και οι γυναίκες μετανάστριες. Οι άνδρες απασχολούνται κυρίως στον 

πρωτογενή τομέα και στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ οι γυναίκες εργάζονται στις 

οικιακές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες φροντίδας (Κασιμάτη & Μουσούρου, 2007, 24). 

Ωστόσο, είναι δύσκολο να καταγραφεί το ποσοστό των γυναικών μεταναστριών που 

εργάζονται στον οικιακό τομέα, αφού η απασχόληση στον συγκεκριμένο τομέα είναι 

σε μεγάλο βαθμό ανεπίσημη και ελλιπώς ρυθμισμένη. Εν μέρει όμως, το υψηλό 

ποσοστό των γυναικών μεταναστριών που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας εκτός 

της επίσημης οικονομίας μπορεί να συναχθεί με βάση τα στοιχεία που συλλέγει το 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σχετικά με κατανομή των ασφαλισμένων 

γυναικών ανά εθνικότητα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ένας μικρός αριθμός των 

εργαζόμενων γυναικών μεταναστριών (8.6%) είναι ασφαλισμένες, σε σύγκριση με τις 

αυτόχθονες γυναίκες (91.4%). Δυστυχώς, στην καταγραφή αυτών των στοιχείων, οι 

οικιακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φροντίδας δεν περιλαμβάνονται ως ξεχωριστή 

κατηγορία εργασίας.  

Οι υπάρχουσες μελέτες επιβεβαιώνουν επίσης ότι οι γυναίκες μετανάστριες 

απασχολούνται στη συντριπτική πλειοψηφία τους στον τομέα της οικιακής εργασίας 

και φροντίδας, ενώ η επαγγελματική τους κατάσταση χαρακτηρίζεται από την 

εξάρτηση από τα νοικοικυριά όπου εργάζονται (Μπέλλας, επιμ., 2012, Παπαταξιάρχης, 

κ.ά., 2008). Δεδομένου ότι η εργασία σε αυτόν τον τομέα συγκεντρώνεται σε μεγάλο 

βαθμό στην ανεπίσημη οικονομία, οι γυναίκες μετανάστριες συνιστούν ένα αόρατο 

εργατικό δυναμικό που εκτονώνει την πίεση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 

(Vullnetari and King, 2009). H ενασχόληση των μεταναστριών με την οικιακή εργασία 

βιώνεται ως μια μορφή κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης. Αυτό συνεπάγεται 

μια κρίση ταυτότητας που σχετίζεται με την αλλαγή της μέχρι τότε επαγγελματικής 

πορείας τους και τη μετάβαση σε ένα καθαρά γυναικείο πρότυπο απασχόλησης 

(Μπαλούρδος & Τσίγκανου, 2013, 324). Το παράδοξο του οικιακού χώρου έγκειται 

στο γεγονός ότι, ενώ για τις γυναίκες μετανάστριες αποτελεί τον χώρο της μισθωτής 

εργασίας τους, για την κοινωνία υποδοχής και τους θεσμούς της παραμένει ένας 

άτυπος και υποτιμημένος χώρος.  

                                                                                                                                                                         
αναδιαμόρφωση των συλλογικών συμβάσεων και για τις διατάξεις για την υποχρεωτική διαιτησία 

(Άρθρα 1 και 2). Διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/new-law-on-maximum-working-time-and-

working-time-arrangements.   
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Γράφημα  7: Απασχολούμενες γυναίκες με βαση την εθνικότητα, Απρίλιος 2014 
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Πηγή: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – IKA, Απρίλιος 2014 

 

Κατ’ αρχάς, η μεγάλης κλίμακας απορρόφηση των γυναικών μεταναστριών στην 

ιδιωτική φροντίδα και στις οικιακές υπηρεσίες έχει συσχετιστεί με τις ανεπάρκειες του 

ελληνικού τομέα δημόσιας περίθαλψης και του κοινωνικού κράτους γενικότερα. Ένας 

ακόμη σημαντικός παράγοντας σχετίζεται με τον μεγάλο αριθμό των Ελληνίδων 

γυναικών που εισήλθαν στην αγορά εργασίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Τα 

αυξανόμενα επίπεδα μόρφωσης σε συνδυασμό με τη μεγάλη επέκταση του τομέα των 

υπηρεσιών έδωσαν ώθηση στην αυξημένη συμμετοχή των Ελληνίδων γυναικών στην 

αγορά εργασίας. Καθώς ολοένα και περισσότερες Ελληνίδες έβρισκαν αμοιβόμενη 

απασχόληση, δημιουργήθηκε μια έντονη και διαδεδομένη ανάγκη για άτομα που θα 

μπορούσαν να φροντίσουν τα παιδιά τους, τους ηλικιωμένους και το σπίτι, ανάγκες 

δηλαδή που δεν μπορούσαν να καλύψουν οι ηλικιωμένοι μόνοι τους,  ή οι 

υπανάπτυκτες κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Το ελληνικό κράτος 

πρόνοιας, ωστόσο, δεν παρείχε εναλλακτικές μορφές δημόσιας περίθαλψης. 

Παράλληλα, οι παγιωμένες, πατριαρχικές αντιλήψεις για τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο 

φύλα περιόρισαν την ουσιαστική ανακατανομή και τον επαναπροσδιορισμό των 

παραδοσιακών ρόλων των δύο φύλων.  

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, τα κενά που προέκυψαν στην οικιακή εργασία 

και τις υπηρεσίες φροντίδας, καθώς και η αυξημένη ζήτηση για αυτές, καλύφθηκαν 

σχεδόν αποκλειστικά από τις γυναίκες μετανάστριες, οι οποίες προσέφεραν αυτές τις 

υπηρεσίες σε οικονομικά προσιτά επίπεδα αμοιβών.  Ένας αυξανόμενος αριθμός 

γυναικών από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τις δημοκρατίες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, και σε μικρότερο βαθμό από γυναίκες από την Αφρική,έφτασε 

στην Ελλάδα, προσπαθώνταςε να ξεφύγουν από την εγγενή φτώχεια, την 

περιβαλλοντική υποβάθμιση, τις εθνοτικές-εμφύλιες συρράξεις, ή τον πόλεμο.  
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Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες μετανάστριες από τις πρώην σοβιετικές 

δημοκρατίες που μεταναστεύουν είναι πολύ περισσότερες από τους άνδρες μετανάστες 

από την ίδια περιοχή. Στην πλειονότητά τους, οι γυναίκες αυτές μεταναστεύουν 

ανεξάρτητες, ως επικεφαλής των οικογενειών τους, ενώ σταδιακά και άλλα μέλη της 

οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, υποβάλλουν αίτηση ώστε να 

τις ακολουθήσουν στα πλαίσια της οικογενειακής επανένωσης. Συνήθως 

συγκεντρώνονται στον τομέα της άτυπης εργασίας (Ventura, 2009, 30) και 

αποκλείονται από την επίσημη και νομικά προστατευμένη αγορά εργασίας. Έχει 

παρατηρηθεί επίσης ότι οι γυναίκες αφήνουν τα παιδιά και τους συζύγους τους πίσω 

στην πατρίδα. Αυτό αποδεικνύει, σύμφωνα με την Cavounidi (2003), την αυτόνομη 

κινητικότητα των γυναικών, αλλά και το γεγονός ότι το μεταναστευτικό μοντέλο των 

χωρών της Ανατολικής Ευρώπης διαμορφώνεται με βάση το φύλο (Nikolova, 2013).  

Ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσής τους στον τομέα της άτυπης οικιακής 

εργασίας και φροντίδας, οι γυναίκες μετανάστριες συχνά δεν ασφαλίζονται στο 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με τις οικιακές 

βοηθούς στην Ελλάδα υποστηρίζει ότι το ένα τρίτο των γυναικών μεταναστριών που 

διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί είναι ανασφάλιστες 

(Μπέλλας, επιμ. 2012, 145). Τα ευρήματα άλλων μελετών (Ψημένος και Σκαμνάκης, 

2008) δείχνουν αντίστοιχα ότι η αμοιβόμενη οικιακή εργασία είναι σε μεγάλο βαθμό 

εργασία δίχως κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον, στον τομέα της οικιακής εργασίας, οι 

εργασιακές σχέσεις ανάμεσα στους εργοδότες και στις νόμιμα διαμένουσες γυναίκες 

μετανάστριες δεν καλύπτονται από κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας που να 

προσδιορίζει τις εργασιακές συνθήκες και να διασφαλίζει τα επίπεδα των μισθών. Η 

απουσία συλλογικής σύμβασης καθιστά τις γυναίκες μετανάστριες  εξαρτημένες 

αποκλειστικά από τον εργοδότη τους. Έτσι, ενώ η αυτοασφάλιση στο ΙΚΑ καλύπτει τις 

ασφαλιστικές προϋποθέσεις που θεσπίζει ο νέος μεταναστευτικός νόμος για την 

ανανέωση της άδειας διαμονής των γυναικών μεταναστριών, το κόστος των ενσήμων 

κοινωνικής ασφάλισης εξακολουθεί να βαρύνει τις ίδιες τις γυναίκες.
24

  

Σε περίπτωση απόλυσης, οι γυναίκες μετανάστριες που εργάζονται ως οικιακοί 

βοηθοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στα επιδόματα ανεργίας μόνο εφόσον είχαν 

υπογράψει νόμιμη σύμβαση εργασίας με τον εργοδότη τους. Οι μετανάστριες που 

εργάζονται για διαφορετικούς εργοδότες και καλύπτουν οι ίδιες το κόστος της 

ασφάλισής τους επίσης δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Η κατάσταση είναι ακόμη 

χειρότερη για τις οικακές βοηθούς που εργάζονται ανεπίσημα, δίχως να έχουν 

υπογράψει κανονική σύμβαση εργασίας. Η απουσία τόσο εργασιακών όσο και 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων έρχεται να προστεθεί στις συχνά εκβιαστικές συνθήκες 

εργασίας και στην υψηλή ανεργία ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής 

κρίσης. Επομένως, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι, μεταξύ 2009 και 

                                                           
24

 Οι γυναίκες μετανάστριες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 150 ένσημα ανά έτος (δηλ. ένα ένσημο για 

κάθε εργάσιμη ημέρα), τα οποία κοστίζουν 1400€ ανά έτος. Ενδέχεται να υπάρχουν επιπρόσθετες 

δυσκολίες στην εξασφάλιση αυτών, όταν απαιτούνται βεβαιώσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη 

απασχόληση και τον μισθό αλλά δεν παρέχονται, φαινόμενο αρκετά συχνό καθώς ο εργοδότης μπορεί να 

είναι απρόθυμος να τις δηλώσει. Πρόσφατα, ο αριθμός των ενσήμων μειώθηκε στα 120, λόγω των 

σοβαρών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην εξεύρεση εργασίας στο πλαίσιο της 

οικονομικής κρίσης. 
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2012, οι μετανάστριες την Ελλάδα έχουν δει το εισόδημά τους από την οικιακή 

εργασία να μειώνεται σταθερά (Μπέλλας, επιμ., 2012, 155).  

Κατά κανόνα, τα εργασιακά δικαιώματα δεν συνδέονται με τη νομική 

κατάσταση των μεταναστών. Το ανώτατο δικαστήριο της Ελλάδας, δηλαδή ο Άρειος 

Πάγος, έχει αναγνωρίσει τα δικαιώματα αυτά για όλους τους μετανάστες, ανεξάρτητα 

από το εάν διαμένουν νόμιμα ή όχι στη χώρα, στη βάση της αρχής της ισότητας με τους 

Έλληνες πολίτες (Τοπάλη, 2012, 42). Στην πράξη όμως, τα εργασιακά δικαιώματα δεν 

αφορούν όσους απασχολούνται στον οικιακό και άτυπο τομέα. Η οικιακή εργασία και 

η εργασία που σχετίζεται με τη φροντίδα θεωρείται ως απασχόληση, η οποία εξαιρείται 

από διάφορες κοινές διατάξεις που σχετίζονται με το ωράριο εργασίας ή με την αμοιβή 

της υπερωριακής εργασίας. Σε σχέση με τις γυναίκες που εργάζονται ως εσωτερικές, η 

οικιακή εργασία και φροντίδα δεν καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά 

αντίθετα η απασχόλησή τους βασίζεται σε ατομικές συμβάσεις με τον εργοδότη 

(Topali 2012, 41, 46). Υπό αυτές τις συνθήκες, πολλές μετανάστριες βρίσκονται 

αντιμέτωπες με σκληρές συνθήκες εργασίας, ανασφαλούς και προσωρινής, με 

υποβάθμιση των δεξιοτήτων τους και με γλωσσικά προβλήματα, ενώ συνήθως είναι 

χαμηλά αμειβόμενες. Η εργασία στην παραοικονομία περιορίζει επίσης την πρόσβασή 

τους στα επίσημα θεσμοθετημένα συστήματα κοινωνικής προστασίας, όπως η 

υγειονομική περίθαλψη ή οι εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας (Lyberaki, 2008). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΠΤΧ δεν έχουν ίσα δικαιώματα με τους Έλληνες 

και τους Ευρωπαίους πολίτες, εκτός αν έχουν την ιδιότητα του επί μακρόν 

διαμένοντος, η οποία εγγυάται την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 

στην απασχόληση και στην εργασία (Νόμος 4251/2014, Άρθρο 97). 

Σχετικά με τους όρους και τις πολιτικές που διευκολύνουν την πρόσβαση των 

γυναικών ΠΤΧ στην αγορά εργασίας, όσοι διαθέτουν άδεια διαμονής για 

οικογενειακή επανένωση έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον κύριο κάτοχο της άδειας 

μόνον αφότου συμπληρώσουν τον πρώτο χρόνο διαμονής τους στη χώρα. Η ελληνική 

υπηκοότητα είναι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προαπαιτούμενο για την πρόσβαση στην 

απασχόληση σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς εργασίας. Από την άλλη, η 

επαγγελματική κατάσταση και ο σκοπός της άδειας παραμονής μπορεί να αλλάξει (π.χ. 

από εξαρτημένη επαγγελματική δραστηριότητα σε αυτοαπασχόληση και αντιστρόφως) 

μόνο ύστερα από τρία χρόνια νόμιμης διαμονής στη χώρα.  

Το δικαίωμα των γυναικών ΠΤΧ να αποδέχονται οποιαδήποτε θέση 

απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα υπό τις ίδιες συνθήκες με τους υπηκόους της ΕΕ 

εξαρτάται από τον τύπου της άδειας διαμονής που διαθέτουν. Μελέτες έχουν δείξει ότι 

οι μετανάστριες έχουν εντονότερη παρουσία σε επαγγέλματα που στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση με το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο ή με τα 

επαγγελματικά τους προσόντα, τα οποία απέκτησαν στις χώρες καταγωγής τους.  

Στην περίπτωση της πρόσβασης στην αυτοαπασχόληση, ο νέος Κώδικας για 

τη Μετανάστευση και την Κοινωνική Ένταξη εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες. Στο 

Άρθρο 15, παράγραφος 6, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην άδεια διαμονής για 

εξαρτημένη εργασία. Η ανανέωση αυτής της άδειας παρέχει πρόσβαση τόσο σε 

εξαρτημένη όσο και σε ανεξάρτητη εργασία. Παράλληλα, η κάτοχος άδειας για 

εξαρτημένη εργασία μπορεί να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, υπό 
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συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μόνο εφόσον αποκτήσει άδεια διαμονής του επί μακρόν 

διαμένοντος (Άρθρο 15, παρ. 7). Οι επί μακρόν διαμένοντες και ορισμένες κατηγορίες 

ατόμων που κατέχουν προσωρινή άδεια διαμονής για εργασία και οικογενειακή 

επανένωση έχουν ίση πρόσβαση στην αυτοαπασχόληση με τους υπηκόους της ΕΕ. 

Σχετικά με την πρόσβαση στα προγράμματα απασχόλησης (π.χ. παροχή κινήτρων 

στους εργοδότες για την πρόσληψη εργαζομένων), δεν υπάρχουν στοχευμένα προγράμματα 

που να ενθαρρύνουν την πρόσληψη γυναικών ΠΤΧ ή άλλα στοχευμένα μέτρα και εθνικά 

προγράμματα για τη διαχείριση της κατάστασης των μεταναστριών στην αγορά εργασίας. 

Μολαταύτα, οι ισότιμες συνθήκες εργασίας των ΠΤΧ με τους υπηκόους της ΕΕ είναι 

εξασφαλισμένες (ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, κτλ.), όπως και η ίση 

μεταχείριση στην αγορά εργασίας. 

Στο πεδίο της δια βίου μάθησης
25

 υπάρχουν στοχευμένα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης για ΠΤΧ, όπως τεχνίτες, οικιακές βοηθούς, ηλεκτρολόγους, 

οικοδόμους, κ.ο.κ.
26

 Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Πολιτών Τρίτων 

Χωρών, το Πολυετές Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί την αρμόδια αρχή, επιλέγει και 

υλοποιεί μια σειρά προγραμμάτων.
27

 Μερικά από αυτά τα προγράμματα σχετίζονταν 

με την «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και 

τον ελληνικό πολιτισμό (ΟΔΥΣΣΕΑΣ)» και τη «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας 

ως δεύτερη γλώσσα σε εργαζόμενους μετανάστες».  

Τα προγράμματα και οι πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) έχουν εστιάσει κατά κύριο λόγο στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διαφορετικές ομάδες 

μεταναστών σε σχέση με την πρόσβασή τους σε νόμιμη εργασία και στις υπηρεσίες και 

στους μηχανισμούς κοινωνικής στήριξης.
28

 Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από 

                                                           
25

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Εργασία και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» έχει 

αναπτύξει ειδικά μαθήματα για «Εκπαίδευση των μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα», στα πλαίσια της 

ευρύτερης πολιτικής για την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των μεταναστών. 

Ωστόσο, το «Πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα ΚΕΚ για άνεργους 

μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας 

λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση (2006-2008)» ολοκληρώθηκε, με συνολικό 

προϋπολογισμό 32 εκατομμύρια ευρώ και τη συμμετοχή 8.000 άνεργων μεταναστών. Ένα άλλο εργαλείο 

πολιτικής είναι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 

δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών». Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρωτοβουλία 

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», με συνολικό προϋπολογισμό 90 

εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, τα κοινοτικά προγράμματα PROGRESS και EQUAL, τα οποία επίσης 

εφαρμόζονται από το Υπουργείο Απασχόλησης, έχουν υποστηρίξει μια σειρά από πρωτοβουλίες με 

στόχο την ένταξη των μεταναστριών. 
26

 Plus Development – Comprehensive Intervention for Immigrants: 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/practice/details.cfm?ID_ITEMS=23280  

Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για την προώθηση ίσων ευκαιριών για την ένταξη 

στην αγορά εργασίας, http://ec.europa.eu/ewsi/en/practice/details.cfm?ID_ITEMS=30845 
27

 Νόμος 3613/2007 και Νόμος 3649/2008. 
28

 Η δημόσια κοινωνική φροντίδα των μεταναστών δίχως έγγραφα περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας και μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, οι ΜΚΟ και οι κοινότητες των 

μεταναστών λειτουργούν επικουρικά, προκειμένου να καλυφθούν τα σημαντικά κενά που υπάρχουν 

στον τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης. 
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το ΕΚΤ έχουν εστιαστεί επίσης στην παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ενώ 

έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και υπηρεσιών επαγγγελματικού 

προσανατολισμού. Οι ενέργειες αυτού του είδους έχουν βελτιώσει τις επαγγελματικές 

προοπτικές των μεταναστών και την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία 

(Balourdos, 2010). 

Στην Ελλάδα, οι γυναίκες ΠΤΧ έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές και 

στα δικαιώματα. Η πρόσβασή τους στα επιδόματα ανεργίας, στη σύνταξη γήρατος, 

στις παροχές αναπηρίας, στην άδεια μητρότητας και στα οικογενειακά επιδόματα 

βασίζονται σε ένα ανταποδοτικό σύστημα. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι οργανισμοί που 

εξυπηρετούν τους ανέργους έχουν εσωτερικούς κανονισμούς που αποκλείουν από τις 

παροχές τις γυναίκες ΠΤΧ στην περίπτωση που παραμείνουν εκτός Ελλάδας για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. για περισσότερο από μία εβδομάδα), με το 

σκεπτικό ότι δεν προσπαθούν σε αυτό το διάστημα (το οποίο περνούν εκτός χώρας) να 

βρουν εργασία στην Ελλάδα. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους Έλληνες και τους 

Ευρωπαίους πολίτες. Οι μετανάστριες που διαθέτουν άδειες παραμονής για 

οικογενειακή επανένωση δεν έχουν επίσης πρόσβαση στα στεγαστικά επιδόματα, τα 

οποία δικαιούται μόνο ο κύριος κάτοχος της άδειας παραμονής. Ωστόσο, αυτό είναι 

προς το παρόν επουσιώδες δεδομένου ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος 

ήταν αρμόδιος για τα στεγαστικά προγράμματα, έπαψε να λειτουργεί πριν από μερικά 

χρονια. Έκτοτε, ούτε οι μετανάστες ούτε οι Έλληνες έχουν πρόσβαση σε δημόσιες 

υπηρεσίες κοινωνικής κατοικίας και άλλα συναφή προγράμματα χρηματοδότησης. 

Παρόλο που στην Ελλάδα οι διαδικασίες για την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν εκτός ΕΕ είναι κατά βάση οι ίδιες τόσο 

για τους μετανάστες όσο και για τους υπηκόους της ΕΕ, οι τίτλοι που αποκτήθηκαν σε 

χώρες εκτός ΕΕ συχνά υποτιμώνται ήδεν αναγνωρίζονται. Ανάλογα με το επάγγελμα 

απαιτούνται περισσότερα έγγραφα, για παράδειγμα άδεια παραμονής και εργασίας και 

ένα πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Εθνικός 

Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΕΟΠΠΕΠ) είναι ένα πολυεπίπεδο θεσμοθετημένο όργανο που φροντίζει για την 

καλύτερη ποιότητα και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών δια βίου 

μάθησης στην Ελλάδα. Κατά κανόνα, οι μετανάστριες που διαμένουν νόμιμα στην 

Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν τις καθιερωμένες διαδικασίες για την αναγνώριση 

των προσόντων και των πτυχίων τους. Ωστόσο, στην πράξη σπάνια το επιδιώκουν. Η 

διαδικασία της αναγνώρισης των πτυχίων από χώρες εκτός ΕΕ είναι αρκετά 

χρονοβόρα, γραφειοκρατική και απαιτητική. Επιπλέον, οι μετανάστριες έχουν 

περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες, τις απαιτήσεις, 

τα παράβολα, κτλ., τα οποία απαιτούνται προκειμένου να αναγνωριστούν ή να 

διαπιστευτούν οι ακαδημαϊκοί τίτλοι ή τα πανεπιστημιακά πτυχία τους
.
 ως εκ τούτου, 

επιλέγουν είτε να αναβάλλουν τη διαδικασία είτε να μην την ξεκινήσουν καθόλου.  

 Συνεπώς, οι δεξιότητες και τα προσόντα των μεταναστών, 

συμπεριλαμβανομένων και των μεταναστριών, δεν αναγνωρίζονται επαρκώς από τους 

Έλληνες εργοδότες, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα να ανελιχθούν πέρα 

από τις ανειδίκευτες και χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας. Βέβαια, η αναγνώριση ενός 

πανεπιστημιακού πτυχίου δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι μετανάστριες θα 

καταφέρουν να βρουν εργασία σχετική με τα επαγγελματικά προσόντα τους, καθώς 
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ενδέχεται να απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικά για την άσκηση συγκεκριμένων 

επαγγελμάτων. Για παράδειγμα, οι ειδικευμένες νοσοκόμες πρέπει να αποκτήσουν 

επαγγελματική άδεια προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Άλλα 

επαγγέλματα, όπως αυτό του δικηγόρου, αποκλείουν όσους δεν έχουν την ελληνική 

ιθαγένεια και δεν τους συμπεριλαμβάνουν ως μέλη,  το οποίο συνεπάγεται ότι δεν 

μπορούν να ασκήσουν τη δικηγορία.
29

  

Πέρα από τις θεσμικές πρωτοβουλίες, το πλαίσιο της πολιτικής για τους 

μετανάστες αποτελείται και από μια σειρά ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Οι 

μετανάστες ως ξεχωριστή ομάδα-στόχος επωφελούνται από αρκετά προγράμματα που 

στοχεύουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Από το 2000 και έπειτα, 

όλα τα επίσημα κείμενα και τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) 

αναγνωρίζουν ρητά την ευεργετική επίδραση της εργασίας των μεταναστών. Ωστόσο, 

στο ελληνικό σύστημα απασχόλησης και κοινωνικής πρόνοιας, τα δικαιώματα των 

μεταναστών είναι στην πράξη περιορισμένα, ακόμη και για εκείνους τους μετανάστες 

που είναι νόμιμοι και έχουν ενσωματωθεί επαρκώς στην αγορά εργασίας. Ένας 

βασικός παράγοντας που εμποδίζει τους μετανάστες να εκμεταλλευτούν τα δικαιώματά 

τους είναι θεσμικής φύσεως και εκπορεύεται από την έλλειψη συντονισμού ανάμεσα 

στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της 

μεταναστευτικής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με τις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης.  

 

I.2.2 Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Το προφίλ των περισσότερων μεταναστριών παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες: συνήθως 

δεν διαθέτουν αυτόνομη άδεια διαμονής για εργασία (δηλαδή δεν τους επιτρέπεται να 

εργαστούν ως μεμονωμένα άτομα) και τα προσόντα τους είναι πολύ περισσότερα σε 

σχέση με τις θέσεις που καταλαμβάνουν. Καλύπτουν θέσεις απασχόλησης που δεν 

ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές τους δεξιότητες. Στη μελέτη του 

Λιανού (2007), φαίνεται ότι το ποσοστό των γυναικών μεταναστριών που διαθέτουν 

περισσότερα προσόντα από τα απαιτούμενα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό των ανδρών (63.1 %). Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι μετανάστριες 

(περίπου 85%) έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το λύκειο, ενώ 

υπερεκπροσωπούνται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σύγκριση με τις Ελληνίδες 

(Εικόνα 12). Σε γενικές γραμμές, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ανδρών μεταναστών 

(38%) είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο που ισχύει για τις γυναίκες 

μετανάστριες (62%). Ωστόσο, παρατηρείται σημαντική αναντιστοιχία ανάμεσα στο 

μορφωτικό επίπεδο των μεταναστριών και το είδος της εργασίας που επιτελούν. 
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Γράφημα  8: Εκπαιδευτικό υπόβαθρο των Ελληνίδων γυναικών και των 

μεταναστριών 
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Η πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση 

διασφαλίζεται για τους νόμιμους μετανάστες που δικαιούνται κατ’ αρχήν ίση 

μεταχείριση στους τομείς αυτούς. Δεν υπάρχουν διαδικασίες για την αναγνώριση των 

προσόντων που απέκτησαν οι ΠΤΧ εκτός της ΕΕ (όπως π.χ. η ύπαρξη υπηρεσιών μίας 

στάσης για όσους κάνουν αίτηση για αναγνώριση των προσόντων τους, ή εθνικές 

κατευθυντήριες γραμμές για δίκαιες διαδικασίες, χρονοδιαγράμματα και τέλη για την 

αξιολόγηση των προσόντων τους από επαγγελματικούς, κρατικούς και μη-κρατικούς 

οργανισμούς). Οι νεαρές μετανάστριες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα έχουν 

πρόσβαση στα λεγόμενα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», τα οποία απευθύνονται σε 

άτομα μεταξύ 18 και 30 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση των εννέα ετών. Επιπλέον, οι μετανάστες έχουν πρόσβαση σε 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία διοργανώνει η Γενική Γραμματεία 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Οι άνεργοι μετανάστες που 

διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν στην επαγγελματική 

κατάρτιση, την οποία παρέχει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ) σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (ΙΟΜ, 2010, 101). 

Τέλος, η ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει μια διαδικασία πιστοποίησης 

επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού.
30

 Στην 

ετήσια έκθεσή της για την περίοδο 2012-2014, στην ενότητα με τίτλο «Γλώσσα και 
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 Νόμος 4115/2013 για την «Οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 

άλλες διατάξεις». Βλ. Επίσης την έκθεση του 2013 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης 

(ΓΓΔΒΜ), σελ. 30.  
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Πολιτισμός για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών», η Γενική Γραμματεία Διά 

Βίου Μάθησης  

«προσφέρει στους μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας τη 

δυνατότητα να μάθουν με όρους ποιότητας και αποτελεσματικότητας την 

ελληνική γλώσσα, να εξοικειωθούν με τον πολιτισμό και την ιστορία της 

χώρας μας˙ κατανοώντας καλύτερα τα πολιτισμικά μας χαρακτηριστικά, οι 

μετανάστες διευκολύνονται στην ε πικοινωνία, στη συνδιαλλαγή και στην 

ομαλή και ισότιμη συμβίωση στον τόπο μας». 

 Οι ευκαιρίες για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας στην ελληνική γλώσσα 

βελτιώνουν επίσης τις ευκαιρίες τους για απασχόληση (Γενική Γραμματεία Διά Βίου 

Μάθησης, 2013, 30). Ένα από τα πιο γνωστά έργα είναι το πρόγραμμα «Εκπαίδευση 

των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, στην ελληνική ιστορία και τον ελληνικό 

πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ). Υπάρχουν επίσης αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τεχνίτες, οικιακούς οικονόμους, 

ηλεκτρολόγους, οικοδόμους, κτλ. Αυτά τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το 

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ενώ σε μεγάλο βαθμό 

σχεδιάζονται και εφαρμόζονται μεμονωμένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
31

 

 

I.2.3 Κοινωνική ενσωμάτωση 

Οι μετανάστες στην Ελλάδα συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πλέον ευάλωτες ομάδες 

αναφορικά με τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Στην πλειοψηφία 

τους ανήκουν σε ομάδες με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, ενώ πλήττονται 

σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό από την περιστασιακή εργασία και την ανεργία, από την 

έλλειψη στέγης, καθώς και από την κακή ποιότητα της στέγασης, της υγείας και της 

διατροφής τους. Οι μετανάστες όχι μόνο βιώνουν τον αποκλεισμό, αλλά η εμπειρία του 

αποκλεισμού είναι για αυτούς περισσότερο σοβαρή και ακραία. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας, η συμμετοχή στην αγορά εργασίας είναι αλληλένδετη με την κοινωνική 

ενσωμάτωση, ενώ η ανεργία είναι συνυφασμένη με τον κίνδυνο περιθωριοποίησης και 

κοινωνικού αποκλεισμού (Μπαλούρδος και Τσίγκανου, 2013, 330).  

Στις αναφορές της για τον πληθυσμό της ΕΕ που διατρέχει τον κίνδυνο 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει (2013, 7) ότι 

στην Ελλάδα, οι αλλοδαποί αποτελούν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 

που διατρέχει τον κίνδυνο φτώχειας, και επομένως και του πληθυσμού στον οποίο 

στοχεύουν οι δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης, σε σύγκριση με τους Έλληνες πολίτες 

(το λεγόμενο χάσμα για τους μετανάστες είναι 50%). Επιπλέον, το ποσοστό των 

ατόμων ηλικίας 20-64 ετών που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και διατρέχουν τον κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι τουλάχιστον 15% υψηλότερο σε σχέση με 

το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού για αυτή τη συγκεκριμένη 

ηλικιακή ομάδα (Eurostat 2012, 170). Παράλληλα, το μέσο εισόδημα για τους 
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 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ιστοσελίδα Εφαρμοστικής Αρχής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ESF Implementation Authority):  

http://www.eye-ekt.gr/%28S%28snbhfx2fspmra rmfkrho3w55%29%29/eye/StaticPage.aspx?pagenb=51587  
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μετανάστες στην κατ’ εξοχήν παραγωγική ηλικία των 25-54 ετών είναι χαμηλότερο σε 

σύγκριση με το μέσο εισόδημα του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας (Eurostat 2011, 

162).  

Επισήμως, οι εργαζόμενες μετανάστριες δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν 

οποιαδήποτε μορφή διαφοροποίησης ως προς τους όρους για την πρόσβαση και τη 

χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών και των επιδομάτων, σε σύγκριση με τους Έλληνες 

πολίτες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, φαίνεται ότι ο ανεπίσημος χαρακτήρας της 

ανασφάλιστης εργασίας των μεταναστριών διαιωνίζεται, παρά το γεγονός ότι διαβιούν 

πλέον νόμμα στη χώρα. Πράγματι, σε 13 μελέτες διαπιστώνεται ότι η εργασία των 

μεταναστών δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης. 

Λιγότερο από το 1/5 των εργατών είναι σε θέση να βρουν εργασία που να συνοδεύεται 

από τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που ισχύουν και για τους Έλληνες 

εργαζομενους (Μπαλούρδος και Τσίγκανου, 2013, 325). 

 

I.2.4 Ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 

Οι μετανάστες στην Ελλάδα συμμετέχουν στην πολιτική και δημόσια ζωή κυρίως μέσα 

από τα σωματεία  και τις οργανώσεις τους, καθώς και μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

διάφορες ΜΚΟ. Δεν διαθέτουν επίσημα δικαίωμα ψήφου τόσο στο εθνικό όσο και στο 

τοπικό επίπεδο. Πέρα από τη διευκόλυνση της απόκτησης ελληνικής υπηκοότητας για 

τους μετανάστες δεύτερης γενιάς, ο πολυσυζητημένος Νόμος 3838/2010, τον οποίο 

περιγράψαμε στην πρώτη έκθεση του προγράμματος ASSESS για την Ελλάδα,  

διεύρυνε τα πολιτικά δικαιώματα (πλήρη δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι) 

των ΠΤΧ στο τοπικό επίπεδο. Το δικαίωμα ψήφου ισχύει ήδη για τους μη Έλληνες που 

είναι πολίτες της ΕΕ, με βάση την κοινοτική νομοθεσία μετα τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ. Η επέκταση του δικαιώματος ψήφου για τους ΠΤΧ στο τοπικό επίπεδο, 

ωστόσο, κρίθηκε αντισυνταγματική, μαζί με τις διατάξεις για τη χορήγηση της 

ελληνικής υπηκοότητας στους ΠΤΧ δεύτερης γενιάς, από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας.
32

 Η απόφαση ορίζει ότι το δικαίωμα ψήφου στο τοπικό επίπεδο 

προορίζεται για τους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη 

Έλληνες δίχως την  τροποποίηση του Συντάγματος. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 10% 

του πληθυσμού που ζει στην ελληνική επικράτεια αποκλείεται από τη συμμετοχή στην 

πολιτική. Επομένως, η συμμετοχή των ΠΤΧ στο τοπικό επίπεδο υπήρξε βραχύβια 

καθώς μπόρεσαν να ψηφίσουν μόλις μία φορά, στις εκλογές του 2010.  

 Μία άλλη θεσμική μεταρρύθμιση με στόχο την προώθηση της πολιτικής και της 

πολιτειακής συμμετοχής των μεταναστών στο τοπικό επίπεδο υπήρξε η δημιουργία των 

Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ). Εγκαθιδρύθηκαν στα πλαίσια μιας ευρείας 

μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση το 2010, η οποία 

είναι γνωστή ως «Καλλικράτης». Η μεταρρύθμιση αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη 

συγχώνευση μεγάλου αριθμού μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης σε εδαφικά και 

διοικητικά μεγαλύτερες δομές τοπικές αυτοδιοίκησης, στις οποίες παράλληλα 

αποκέντρωσε σημαντικές αρμοδιότητες και λειτουργίες.
33

 Τα εν λόγω Συμβούλια 

                                                           
32

 Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας (Ολομ.) 460/2013. 
33

 Άρθρο 78 του Νόμου 3852/2010 (07-06-2010) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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λειτουργούν ως συμβουλευτικά προς τις δημοτικές αρχές σώματα. Η αποστολή τους 

έγκειται στην ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην εκάστοτε περιφέρεια, στην υποβολή προτάσεων 

για δράσεις με στόχο ην ένταξη τω μεταναστών στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις 

δομές χάραξης πολιτικής, και στην παροχή υποστήριξης προς τους μετανάστες για 

πρόσβαση στις περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες.  

Ωστόσο, μέχρι στιγμής τα ΣΕΜ έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανενεργά, 

με εξαίρεση αυτά που λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου δηλαδή 

βρίσκεται συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός μεταναστών. Εν μέρει, η έλλειψη 

επαρκών πόρων και διοικητικής υποστήριξης αποτελούν σημαντική τροχοπέδη, με 

αποτέλεσμα τα ΣΕΜ να μην έχουν κατορθώσει να επιτελέσουν τον ρόλο τους όπως 

αυτός εκπορεύεται από τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη». Στους λίγους δήμους 

όπου υπάρχουν, λειτουργούν ως συμβουλευτικά αλλά ελάχιστα ενεργά σώματα.
34

 

Ακόμη σημαντικότερο εμπόδιο, ωστόσο, στην προώθηση του ρόλου των ΣΕΜ, υπήρξε 

η έλλειψη πολιτικής βούλησης, καθώς και η έλλειψη πολιτικού ενδιαφέροντος και 

κινήτρων για την ενδυνάμωση αυτών των Συμβουλίων. Τα ΣΕΜ θεσμοθετήθηκαν 

περίπου ταυτόχρονα με το δικαίωμα ψήφου σε τοπικό επίπεδο που προέβλεπε ο Νόμος 

3838/2010. Σχεδιάστηκαν ως ένα τοπικό θεσμικό πλαίσιο για τους μετανάστες, οι 

οποίοι θα είχαν πλήρες δικαίωμα ψήφου. Θα μπορούσαν να εκλέξουν δικούς τους 

αντιπροσώπους στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ήταν μέλη 

των ΣΕΜ. Η αναστολή του δικαιώματος ψήφου σε τοπικό επίπεδο για τους 

μετανάστες, στον απόηχο της προαναφερθείσας απόφασης του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, υπονόμευσε τους αρχικούς στόχους και τις προσδοκίες. Καθώς οι ΠΤΧ 

δεν διαθέτουν δικαίωμα ψήφου στο τοπικό επίπεδο, δεν έχουν τη δυνατότητα να 

συσπειρωθούν ώστε να ζητήσουν βοήθεια από τις τοπικές ή εθνικές αρχές ή να τους 

ασκήσουν πίεση, προκειμένου να ανταποκριθούν στα προβλήματα και στα αιτήματά 

τους.  

Η δυσχερής πρόσβαση στην απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας  αποτελεί ένα 

από τα πλέον προβληματικά πεδία στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην 

Ελλάδα. Οι διαδικασίες είναι υπερβολικά δύσκολες και δαπανηρές, ιδίως για τα άτομα 

που δεν είναι σε θέση να αποδείξουν την καταγωγή τους από Έλληνες γονείς, ή να 

επιδείξουν συγκεκριμένα έγγραφα που να επιτρέπουν τη διαμονή τους επί μακρόν. 

Ωστόσο, η ελληνική υπηκοότητα παραμένει το βασικό προαπαιτούμενο για την 

πρόσβαση των μεταναστών στην πολιτική συμμετοχή και την πολιτική εκπροσώπηση. 

Η δυνατότητα απόκτησής της ωστόσο είναι εξαιρετικά περιορισμένη, με ελάχιστα 

άτομα να έχουν πολιτογραφηθεί κατά την περίοδο 2010-2014. Η πολιτογράφηση των 

μεταναστριών είναι στα ίδια επίπεδα με τους άνδρες μετανάστες (49.7% απ’ όσους 

απέκτησαν την υπηκοότητα είναι γυναίκες, έναντι 50.3% που είναι άνδρες).  

 

                                                           
34

 Παπακωνσταντής, Μάρκος. «Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο Πλαίσιο της Πολιτικής 

Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών», Κοινοτική Συνοχή και Ανάπτυξη, 2013 8 (2): 107-126, σελ. 111.  
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Γράφημα  9: Απόκτηση της ελληνικής υπηκοότητας με βάση το φύλο 

(2010-2014) 

29.590   

29.220   
Male

Female

 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, Οκτώβριος 2014  

 

Η ανασφάλεια που χαρακτηρίζει τις συνθήκες παραμονής τους και η έλλειψη 

μακροχρόνιων προοπτικών για τη συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών αποτελούν 

σημαντικά εμπόδια στη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή. Για την ακρίβεια το επίπεδο 

της συμμετοχής των μεταναστών στην κοινωνία των πολιτών είναι χαμηλό. 

Περιστρέφεται κυρίως γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με την ανανέωση της 

επίσημης άδειας παραμονής και εργασίας, παρά με την επιδίωξη των κοινωνικών, 

πολιτισμικών και πολιτικών διεκδικήσεων και με την εκπροσώπησή τους στην 

ελληνική κοιννωνία (Μπαλούρδος και Τσίγκανου, 2013, 335).  

 

I.2.5 Καταπολέμηση των διακρίσεων  

Η Ελλάδα έχει μεταφέρει τις οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων με 

βάση την εθνική και φυλετική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την αναπηρία, 

την ηλικία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, οι οποίες αφορούν κυρίως την 

πρόσβαση στην απασχόληση, και εν μέρει τη συμμετοχή σε επαγγελματικά και λοιπά 

σωματεία, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στις κοινωνικές παροχές και στα αγαθά και 

τις υπηρεσίες.
35

 Σύμφωνα με τον Νόμο 3304/2005, ο οποίος μεταφέρει τις εν λόγω 

οδηγίες, η προαγωγή της ίσης μεταχείρισης και η διαχείριση των παραπόνων που 

υποβάλλουν τα θύματα διακρίσεων έχουν ανατεθεί σε τρία σώματα.
36

 Η ομάδα των 

υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης 

συμπληρώνεται από τρία επιπρόσθετα σώματα: την Κοινωνική και Οικονομική 

Επιτροπή
.
 το Τμήμα Ίσης Μεταχείρισης της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού. τη 

Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων του 
                                                           

35
 Πρόκειται για τις: Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29

ης
 Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής – και Οδηγία 

2000/78/ΕΚ της 27
ης

 Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση 

στην απασχόληση και στην εργασία.  
36

 Τα σώματα αυτά είναι ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΕ) του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και η Επιτροπή Ισότητας του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης.  
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Υπουργείου Δικαιοσύνης. και το Τμήμα Ίσων Ευκαιριών της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας που υπάγεται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Όλα αυτά τα σώματα είναι αρμόδια για την εφαρμογή των αρχών για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων. Ο Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί 

ελάχιστες αναφορές από μετανάστριες για την καταγγελία διακρίσεων, οι οποίες 

σχετίζονται κυρίως με την εθνικότητα. Επιπλέον, πρόσφατα νομοθετικά μέτρα, τα 

οποία επίσης μεταφέρουν τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, έχουν ως στόχο την 

καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας με βάση το ποινικό δίκαιο.
37

  

Το εθνικό νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή ίσης μεταχείρισης και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων έχει σημαντικές αδυναμίες που σχετίζονται με το πεδίο 

εφαρμογής του, την πληρότητα και την αποτελεσματικότητά του (Αφουξενίδης, et. al., 

2012, 29). Παρ’ όλα αυτά, όπως είναι ευρέως γνωστό, η εθνικότητα δεν 

συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα προστατευόμενα χαρακτηριστικά στις σχετικές 

ευρωπαϊκές οδηγίες. Συνεπώς, είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί η διάκριση σε βάρος 

μεταναστών με βάση της εθνικότητά τους.
38

 Μία έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα 

και αφορά στη μετανάστευση των γυναικών στην Ελλάδα διαπιστώνει σοβαρά 

προβλήματα σε σχέση με την ίση μεταχείριση στην κοινωνικο-οικονομική ζωή.
39

 Πιο 

συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει ότι οι μετανάστες υφίστανται διακρίσεις με βάση τα 

εξής: 

 Κατοχύρωση του δικαιώματος στην επίσημη διαμονή και εργασία.  

 Πρόσβαση σε απασχόληση, με αξιοπρεπείς και ισότιμες συνθήκες εργασίας.  

 Πρόσβαση των μεταναστών σε εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι διακρίσεις 

αναφέρονται σε σχέση με την έλλειψη υποστηρικτικών δομών για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, ή την περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση των 

μεταναστών.  

 Πρόσβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες και δυνατότητα συμμετοχής των 

μεταναστών στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών που τους αφορούν. 

 Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την οικονομική και κοινωνική 

πρόνοια.  

 Πρόσβαση σε στέγαση με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, και φυλετική 

περιθωριοποίηση των μεταναστών σε υποβαθμισμένες και φτωχές γειτονιές. 

 Πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και διακριτική μεταχείριση από τους 

δημοσίους υπαλλήλους. 

Η εμπειρία της απόρριψης ή του ρατσισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική: δυσχεραίνει την 

πρόσβαση των μεταναστριών στις υπηρεσίες, αλλά και στην ίδια την κοινωνία υποδοχής, 

δυσκολεύοντας έτσι την καθημερινότητά τους. Οι δυσκολίες αυτού του είδους σε 

                                                           
37

 Ο Νόμος 4285/2014 μετέφερε στο εθνικό δίκαιο την Απόφαση Πλαίσιο 2008/913/ΔΕ του Συμβουλίου 

της 28
ης

 Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και 

ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. 
38

 Βλ. Ετήσια Έκθεση του Έλληνα Συνήγορου του Πολίτη σχετικά με την καταπολέμηση των 

διακρίσεων, σελ. 111-112. 
39

 Τσίγκανου, Ιωάννα και Μαράτου-Αλιπράντη, Λάουρα, επιμ., Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα: 

Οδικός Χάρτης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης. ΕΚΚΕ, 2014.  
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συνδυασμό με τη φύση της εργασίας τους ως εσωτερικές σε σπίτια, θέτουν εμπόδια στην 

πορεία των μεταναστριών προς την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. Η μελέτη 

του Μπέλλα (επιμ. 2012, 165) δείχνει ότι οι μετανάστριες συχνά βιώνουν υποτιμητική 

αντιμετώπιση από τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και από μεμονωμένα άτομα στο ευρύτερο 

περιβάλλον. Εξίσου σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας 

εμφανίζουν αύξηση, με τους μετανάστες από την Αφρίκη να βρίσκονται σε μεγαλύτερο 

κίνδυνο λεκτικής ή σωματικής βίας.   

  

I.2. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Στην Ελλάδα, η απασχόληση θεωρείται ως ένας από τους κύριους λόγους για την 

κινητικότητα των μεταναστριών, με το 50% όσων μεταναστεύουν στην Ελλάδα να 

αναζητούν εργασία (ΟΟΣΑ, 2012b, 28). Εντούτοις, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα 

φαίνεται ότι οι άδειες διαμονής για οικογενειακή επανένωση ανήκουν κατά κύριο λόγο 

στις μετανάστριες. Η οικογενειακή επανένωση έχει εξελιχθεί σε έναν ελκυστικό 

μηχανισμό νόμιμης ένταξης και διασφάλισης της νόμιμης διαμονής δίχως τεκμήρια 

επίσημης απασχόλησης. Τα δεδομένα που παρουσιάσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια 

καταδεικνύουν ότι τόσο τα επίσημα δικαιώματα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες 

κοινωνικής πρόνοιας, όσο και τα εργασιακά δικαιώματα ή η δυνατότητα για την 

ανεξάρτητη απόκτηση και ανανέωση της άδειας διαμονής, στην πράξη είναι σε μεγάλο 

βαθμό περιορισμένα για τις μετανάστριες, αφού στην πλειονότητά τους εργάζονται 

στον ανεπίσημο τομέα της οικονομίας. Από τη μία πλευρά, η προθυμία τους να 

αναλάβουν αυτού του είδους την εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως παράγοντας που 

διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας
.
 από την άλλη όμως, οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως προς την απαίτηση και τη διασφάλιση των 

κοινωνικών τους δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών στην εργασία, αποτελούν ένα 

σοβαρό εμπόδιο στην ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Μολονότι οι 

γυναίκες μετανάστριες αποτελούν μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού των 

μεταναστών, εξακολουθούν να είναι σε σημαντικό βαθμό αποκλεισμένες από τις 

επίσημες ενταξιακές πολιτικές (Καμπούρη, 2007, 19).  

 

Γράφημα  10: Άδειες διαμονής βάσει φύλου και αιτίας, 2014 
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Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, Οκτώβριος 2014 [σύνθεση των συγγραφέων] 

 

Εκτός του ότι είναι περισσότερο πιθανό για τις γυναίκες μετανάστριες να διαμένουν 

νόμιμα στην Ελλάδα ως εξαρτημένα μέλη μιας οικογένειας, είναι παράλληλα λιγότερο 

πιθανό να αποκτήσουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος – επίσης ως συνέπεια, 

τουλάχιστον εν μέρει, του επισφαλούς και άτυπου χαρακτήρα της εργασίας τους. 

Αναφορικά με τη μακροχρόνια διαμονή, μόλις το 1.1% του πληθυσμού των νόμιμων 

μεταναστών και μόνο το 0.5% του συνολικού πληθυσμού των μεταναστριών έχουν 

αποκτήσει μέχρι σήμερα την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος και, ως εκ τούτου, 

έχουν πρόσβαση σε ίσα δικαιώματα στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, τα στοιχεία για 

τους μετανάστες που έχουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος δείχνουν ότι οι 

γυναίκες υποεκπροσωπούνται, με μόλις το 23% αυτών να είναι σε θέση να αποκτήσουν 

αυτή την άδεια, σε σύγκριση με το 77% των ανδρών.  

 

Γράφημα  11: Άδειες Διαμονής επί Μακρόν Διαμένοντος ανα φύλο, 2014 

 

Πηγή: Βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών για τις άδειες διαμονής, 

Νοέμβριος 2014 

 

Η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα και τα μέτρα λιτότητας έχουν μεταβάλει 

ριζικά τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί και 

η ζωή των μεταναστών. Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στους εργαζόμενους 

μετανάστες, οι οποίοι αποτελούν την πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα, είναι 

πολυδιάστατος και στενά συνδεδεμένος με τα συστημικά χαρακτηριστικά της 

μετανάστευσης στην Ελλάδα.
40

 Στην πραγματικότητα, η κρίση έχει πλήξει εντονότερα 

τους τομείς εκείνους της ελληνικής οικονομίας όπου απασχολείται ο μεγαλύτερος 

όγκος του εργατικού δυναμικού των μεταναστών, ιδίως τον κατασκευαστικό τομέα 

στον οποίο η ανεργία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα από το 2008 (ΟΟΣΑ, 2012). 
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 Maroukis, Thanos. “Undocumented Migration: Greece”. Η έκθεση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 

χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος CLANDESTINO. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://clandestino.eliamep.gr/. 
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Οι έρευνες δείχνουν ότι οι νόμιμοι μετανάστες εκπίπτουν της νομιμότητας 

επιστρέφοντας στην παρατυπία, εξαιτίας των υψηλών ποσοστών ανεργίας, η οποία 

υπολογίζεται σε 36% για το τρίτο τρίμηνο του 2012 (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 

2012). Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, το υψηλότερο ποσοστό 

νόμιμων μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2010, 

οπότε και βρίσκονταν σε ισχύ 600.000 άδειες διαμονής. Έκτοτε, ο αριθμός των αδειών 

μειώνεται σταδιακά: στο τέλος του 2010 ίσχυαν 550.000 άδειες διαμονής, ενώ τον 

Δεκέμβριο του 2012 ο αντίστοιχος αριθμός είχε μειωθεί στις 440.00. 

 

Γράφημα  12: Πληθυσμός νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα, 2005-2012 

 

Πηγή: Βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών για τις άδειες διαμονής σε ισχύ  

 

Αυτή η μείωση στον αριθμό των αδειών διαμονής είναι πιθανόν να οφείλεται στις 

επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, στις επισφαλείς εργασιακές συνθήκες και τη 

δραματική αύξηση της ανεργίας. Κατά συνέπεια, μεγάλος αριθμός μεταναστών 

εξέπεσαν του νόμιμου καθεστώτος διαμονής επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις 

και δεν ήταν σε θέση να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. επαρκές ετήσιο 

εισόδημα, σύμβαση εργασίας, ασφάλιση) για την ανανέωση της άδειας διαμονής.  

  

Γράφημα  13: Ποσοστά απασχόλησης με βάση την ηλικιακή ομάδα και το 

φύλο, 2014 
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2ο τρίμηνο 2014 (σύνθεση των συγγραφέων) 
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Παράλληλα, οι προϋπάρχουσες ισορροπίες ανάμεσα στα δύο φύλα στην αγορά 

εργασίας έχουν αλλάξει αισθητά αφότου ξέσπασε η οικονομική κρίση. Οι άνδρες 

πλήττονται από την ανεργία σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ό,τι οι γυναίκες. Το χάσμα 

ανάμεσα στα δύο φύλα αναφορικά με την ανεργία μεταξύ των ανδρών και των 

γυναικών μεταναστών φαίνεται να έχει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια. Τα πολύ 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των ανδρών ΠΤΧ οφείλονται στο γεγονός ότι 

εργάζονταν σε τομείς όπως ο κατασκευαστικός, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί βαθύτατα 

από την οικονομική κρίση. Σημαντικές υπήρξαν οι επιπτώσεις της κρίσης -εάν και όχι 

εξίσου δραματικές- και για τον οικιακό τομέα και τις υπηρεσίες φροντίδας, όπου 

εργάζονται οι περισσότερες μετανάστριες (Maroufof 2013). Συνολικά, η παρούσα 

αύξηση της ανεργίας και η βαθιά κρίση σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς 

εργασίας, έχουν προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλες δυσκολίες στις οικογένειες των 

μεταναστών. Οι άνδρες μετανάστες είναι στην πλειοψηφία τους άνεργοι και οι 

μετανάστριες συνήθως εργάζονται στον άτυπο τομέα της οικιακής εργασίας και των 

υπηρεσιών παροχής φροντίδας, συχνά δίχως κανονική σύμβαση εργασίας και 

υγειονομική ασφάλιση (Triandafyllidou and Maroufof, 2011). 

Στο πεδίο της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί προηγουμένως, η επέκταση του δικαιώματος ψήφου για τους ΠΤΧ στο 

τοπικό επίπεδο έχει ανασταλεί, ύστερα από τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας το 2013. Αξίζει να αναφέρουμε ωστόσο, ότι τα στοιχεία από τις τοπικές 

εκλογές του 2010, στις οποίες ψήφισαν οι μετανάστες, φανερώνουν ότι οι γυναίκες 

μετανάστριες προσήλθαν στις κάλπες σε πολύ μικρότερα ποσοστά συγκριτικά με τους 

άνδρες. Για παράδειγμα, στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας (Α’ 

Αθηνών), μόλις οι 394 από τους συνολικά 1.504 μετανάστες ψηφοφόρους ήταν 

γυναίκες (δηλ. 26%).  

 

Γράφημα  14: Συμμετοχή των ΠΤΧ στο τοπικό επίπεδο ανά φύλο 

Men

79%

Women

21%

 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, 2014
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Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τους δείκτες αποτελέσματος της κοινωνικής ένταξης, 

ανά πληθυσμιακή κατηγορία των γυναικών.  

Ομάδα στόχος 
Τομέας 

ένταξης 

Δείκτες 

Αποτελεσμάτων 

Πηθυσμιακή 

Κατηγορία 
% 

Πηγή 

δεδομένων 

Μετανάστριες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απασχόληση 

 

 

 

 

 

Ποσοστό εργαζομένων 

μετανάστριες/γη

γενείς γυναίκες 
38.0/42.0 ΕΕΔ: 2

ο
 

τρίμηνο 2014 

 
μετανάστριες/ 

γηγενείς άνδρες 
38.0/62.0 

Ποσοστό ανέργων 

μετανάστριες/ 

γηγενείς 

γυναίκες 

40.6/51.0 

ΕΕΔ: 2
ο
 

τρίμηνο 2014 
μετανάστριες/ 

γηγενείς άνδρες 
40.6/59.4 

Ποσοστό δραστηριότητας 

μετανάστριες/ 

γηγενείς 

γυναίκες 

60.6/58.4 
ΕΕΔ: 2

ο
 

τρίμηνο 2014 

ECDE: 

2013
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μετανάστριες/ 

γηγενείς άνδρες 
60.6/87.1 

Ποσοστό υπεριδίκευσης 

(Over-qualification) 

Συνολικός 

πληθυσμός 
28.7 

ECDE: 

2012
43

 

 

Αριθμός ΠΤΧ που δεν 

έχουν εργασία, δεν 

συμμετέχουν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα ή 

σε επαγγελματική 

κατάρτιση 

 
224.855/ 4.0 του 

συνολικού πληθυσμού 

ΕΕΔ: 2
ο
 

τρίμηνο 2014 

 

Αυτοαπασχόληση 

μετανάστριες/ 

γηγενείς 

γυναίκες 

24.5/31.0 

ΕΕΔ: 2
ο
 

τρίμηνο 2014 

 μετανάστριες/ 

γηγενείς άνδρες 
24.5/75.5 

Εκπαίδευση 

 

 

Υψηλότερη εκπαιδευτική 

βαθμίδα που 

ολοκληρώθηκε 

μετανάστριες/ 

γηγενείς 

γυναίκες 

H
44

 M
45

 L
46

 
ΕΕΔ: 2

ο
 

τρίμηνο 2014 

 

61.9 48.4 38.8 

50.0 48.2 58.8 
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 Στο: 2012/ European Commission, Employment and Social Developments in Europe 2013, σελ. 437 
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 Στο: 2010/ European Commission, Employment and Social Developments in Europe 2012, σελ. 366 
44

 Υψηλό μορφωτικό επίπεδο 
45

 Μέσο μορφωτικό επίπεδο 
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 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 
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 μετανάστριες

/ γηγενείς 

άνδρες 

61.9 48.4 38.8 

38.1 51.6 61.2 

Έχουν ολοκληρώσει 

την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

 

μετανάστριες/ 

γηγενείς 

γυναίκες 

61.9/50.

0 
ΕΕΔ: 2

ο
 τρίμηνο 2014 

 μετανάστριες/ 

γηγενείς 

άνδρες 

61.9/38.

1 

Συμμετοχή στη διά βίου 

μάθηση 

μετανάστριες/ 

γηγενείς 

γυναίκες 

4.9/7.6 

Eurostat, 2013
47

 
μετανάστριες/ 

γηγενείς 

άνδρες 

4.9/4.1 

Κοινωνική 

ενσωμάτωση 

 

 

Μέσο εισόδημα 

μετανάστριες/ 

γηγενείς 

γυναίκες 

5.005/8.

711 

Eurostat 2013
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μετανάστριες/ 

γηγενείς 

άνδρες 

5.005/4.

906 

Άνεργοι που έχουν 

εγγραφεί στα μητρώα του 

ΟΑΕΔ 

Έλληνες πολίτες 918.053 

ΟΑΕΔ, Αύγουστος 2014
49

 

ΠΤΧ 44.024 

Χορήγηση επιδόματος 

ανεργίας σε ανέργους 

Έλληνες 

υπήκοοι 
203.343 

ΟΑΕΔ, Αύγουστος 2014
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ΠΤΧ 13.265 

Ποσοστό αυτών που 

βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού 

μετανάστριες/ 

γηγενείς 

γυναίκες 

58.9/36.3 Eurostat, 2012
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 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
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 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  
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 http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2373&lang=el 
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 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
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αποκλεισμού  μετανάστριες/ 

γηγενείς άνδρες 
58.9/53.7 

Ποσοστό φτώχειας 

εργαζομένων 

μετανάστριες/ 

γηγενείς 

γυναίκες 

29.7/11.1 

Eurostat, 2013
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μετανάστριες/ 

μετανάστες 
29.7/35.5 

Ποσοστό αυτών που 

βρίσκονται σε διαρκή 

κίνδυνο φτώχειας 

(persistent poverty) ή 

κοινωνικού αποκλεισμού 

μετανάστριες/ 

γηγενείς 

γυναίκες 

21.9/20.6 

Eurostat, 2013 

μετανάστριες/ 

μετανάστες 
21.9/23.1 

Ενεργή 

συμμετοχή 

στα κοινά 

 

Ποσοστό πολιτογράφησης 

Μετανάστριες 11.4
53

 
Υπουργείο Εσωτερικών, 

Οκτώβριος 2014 
Μετανάστες 10.0 

Ποσοστό ΠΤΧ που 

απέκτησαν άδεια διαμονής 

επί μακρόν διαμένοντος 

Μετανάστριες 20.5 

Υπουργείο Εσωτερικών, 

Οκτώβριος 2014 

Μετανάστες 40.2 

Εκλεγμένοι εκπρόσωποι 

των ΠΤΧ στις τελευταίες 

βουλευτικές εκλογές  

 

Μη 
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ο 

 

Εκλεγμένοι εκπρόσωποι 

των ΠΤΧ στις τελευταίες 
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Μη 

εφρμόσιμ

ο 
 

Προσέλευση στις κάλπες  

Μη 

εφρμόσιμ

ο 
 

 

Συμμετοχή σε πολιτικές 

ομάδες 
 

Δεν 

υπάρχουν 

διαθέσιμ

α 

στοιχεία 

 

Συμμετοχή σε εργατικά 

σωματεία 
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διαθέσιμ

α 
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 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database  
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 Στην περίοδο 2010-2014 πολιτογραφήθηκαν 29.220 μετανάστριες, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των 

μεταναστριών στην Ελλάδα αανέρχεται στις 255.776. 
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Μέρος Δεύτερο: Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των παιδιών 

μεταναστών 

 

II.1 Αξιολόγηση της πολιτικής 

Στην Ελλάδα, τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των παιδιών ΠΤΧ διασφαλίζονται όσον 

αφορά την εκπαίδευση και την υγεία, ανεξάρτητα από το εάν οι γονείς τους διαμένουν 

νόμιμα στην Ελλάδα ή όχι. Ωστόσο, όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα εξαρτώνται από τη 

νομική κατάσταση των γονέων. Από νομοθετική άποψη, θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες των παιδιών των μεταναστών, δηλαδή 

ανάμεσα στους ανήλικους νέους (κάτω των 18 ετών) και στους ενήλικους. 

Σχετικά με τα ενήλικα παιδιά των μεταναστών, ο Κώδικας περί Μετανάστευσης 

και Κοινωνικής Ένταξης εισάγει μία νέα κατηγορία στις άδειες διαμονής για τη 

δεύτερη γενιά των μεταναστών.54 Πιο συγκεκριμένα, παρέχει άδεια διαμονής διαρκείας 

πέντε ετών σε ενήλικα παιδιά μεταναστών τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή τα 

οποία έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε κάποιο ελληνικό σχολείο για έξι χρόνια τουλάχιστον 

προτού συμπληρώσουν την ηλικία των 21 ετών. Αυτή η άδεια διαμονής μπορεί να 

ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια δίχως να απαιτούνται επιπρόσθετα έγγραφα, παρά 

μόνο η παρουσίαση της προηγούμενης άδειας διαμονής και η πληρωμή του ποσού των 

300 ευρώ (€). Τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στους κατόχους άδειας διαμονής 

δεύτερης γενιάς, όπως αυτά περιγράφονται στον Κώδικα (Άρθρο 97, δικαιώματα και 

υποχρεώσεις των επί μακρόν διαμενόντων), περιλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που 

ισχύουν στην περίπτωση των επί μακρόν διαμενόντων, με εξαίρεση το δικαίωμα 

κινητικότητας εντός της ΕΕ. Υπολογίζεται ότι περίπου 150.000 παιδιά μεταναστών 

πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς.55 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανησυχίες ότι η εν λόγω διάταξη που περιέχεται στον Κώδικα 

και αφορά σε ειδική άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, στην πραγματικότητα 

χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για την απόκτηση ιθαγένειας αφότου το Συμβούλιο 

της Επικρατείας κήρυξε αντισυνταγματικό τον Νόμο 3838/2010.56 

Σχετικά με τα ανήλικα παιδιά των μεταναστών (κάτω των 18 ετών), η νομική 

τους κατάσταση καθορίζεται άμεσα από την κατάσταση των γονέων τους, είτε 

πρόκειται για νόμιμους είτε για παράτυπους μετανάστες. Έτσι, ακόμη και στην 

περίπτωση που οι γονείς τους δεν είναι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, αυτά δεν 

απελαύνονται όταν οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους βρίσκονται στην Ελλάδα.57 Πολλά 

από αυτά είναι παιδιά και έφηβοι που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και 

κοινωνικοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία και μιλούν την 
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 Νόμος 4251/2014, Άρθρο 108. Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως A’ 80, την 1
η 

Απριλίου 2014. 
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 Συνέντευξη με τον κ. Γ. Τσιούκα, πρώην ειδικός ερευνητής, Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη, στις 29 

Σεπτεμβρίου 2014. 
56

 Γκέμη, Έντα. «Κώδικας Μετανάστευσης: Νέες Λύσεις σε Παλιά Προβλήματα;» ΕΛΙΑΜΕΠ 

Ενημερωτικό Σημειώμα 24/2013, Νοέμβριος 2013. Πριν από την κατάργηση του Νόμου 3838/2010 

(Άρθρο 1α), χορηγήθηκε η ελληνική ιθαγένεια σε 13.500 παιδιά ΠΤΧ (απο τις 40.000 συνολικές 

αιτήσεις). Συνέντευξη με τον κ. Γ. Τσιούκα, πρώην ειδικός ερευνητής, ΣτΠ, 29 Σεπτεμβρίου 2014. 
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 Συνέντευξη με τον κ. Γ. Τσιούκα, πρώην ειδικός ερευνητής, ΣτΠ, 29 Σεπτεμβρίου 2014 
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ελληνική γλώσσα καλύτερα από την μητρική τους, ενώ η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα 

που έχουν γνωρίσει. Παρόλα αυτά, η διαδικασία της ένταξής τους εμποδίζεται από την 

έλλειψη διατάξεων που να τους επιτρέπουν την πρόσβαση στην ελληνική ιθαγένεια. Οι 

προοπτικές τους να πολιτογραφηθούν είναι δυσοίωνες ως αποτέλεσμα της απόφασης 

του Συμβουλίου της Επικρατείας (με εξαίρεση την περίπτωση που έχουν διαμείνει για 

δέκα τουλάχιστον συναπτά έτη στην Ελλάδα και είναι πρόθυμοι να υπομείνουν τη 

μακροχρόνια και σε μεγάλο βαθμό εξατομικευμένη διαδικασία πολιτογράφησης). Σε 

αυτή την απόφαση, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας υποστήριξε ότι «οι πραγματικοί 

δεσμοί» με το ελληνικό έθνος δεν είναι δυνατό να εξακριβώνονται με βάση τις 

επίσημες νομικές απαιτήσεις, όπως είναι για παράδειγμα η διάρκεια κατοικίας και η 

γέννηση στην Ελλάδα, ή η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο για 6 χρόνια. Ως συνέπεια 

αυτής της απόφασης, υπήρξε μια αναδίπλωση στην αρχή του αίματος (jus sanguinis). 

Σ’ αυτή την περίπτωση, αυτό αποτελεί μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη, σε μια στιγμή 

όπου οι τάσεις ριζοσπαστικοποίησης (στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης) έχουν ρίξει 

μια θλιβερή σκιά στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Ελλάδας. 

Στο πολιτικό επίπεδο, η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη των ΠΤΧ είναι το πιο 

σημαντικό έγγραφο πολιτικής που περιλαμβάνει τις βασικές αρχές ένταξης, σε 

συμφωνία με την ευρωπαϊκή προσέγγιση και τις αρχές ένταξης.58 Σχετικά με τα παιδιά 

που είναι πολίτες τρίτων χωρών, η Εθνική Στρατηγική απαιτεί σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε ευάλωτη 

θέση. Επίσης, απαριθμεί μια σειρά από άλλες αρχές που σχετίζονται με την εκπαίδευση 

και με την πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως οι ακόλουθες: 

1.  Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού ανεξαρτήτως εθνικότητας, 

όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των 

Ηνωμένων Εθνών.  

2.  Προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, με ιδιαίτερη έμφαση στα ευάλωτα 

παιδιά.  

Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν ως εξής: 

1.  Ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέτρων που θα είναι προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των παιδιών ΠΤΧ. 

2.  Εξοικείωση των γονέων ΠΤΧ με το περιβάλλον και το πρόγραμμα του 

σχολείου, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εκπαίδευσης 

των παιδιών τους. 

3.  Ένταση της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών-μελών για 

την ταυτοποίηση των δραστών σε περιστατικά σεξουαλικής 

κακοποίησης και οικονομικής εκμετάλλευσης των παιδιών. 

4.  Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και ευαισθητοποίηση των παιδιών 

ΠΤΧ και των γονέων σχετικά με το φαινόμενο της παιδικής 

λαθρεμπορίας. 

5.  Ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με ζητήματα μετανάστευσης. 
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 Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη των ΠΤΧ, σελίδες 99-100 
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6.  Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των 

Παιδιών. 

7.  Προώθηση της αποτελεσματικής πρόσβασης των ανήλικων και νεαρών 

ΠΤΧ σε προγράμματα που απευθύνονται ειδικά σε παιδιά και εφήβους.  

8.  Προώθηση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, με έμφαση 

στους μετανάστες νεαρής ηλικίας και στους νέους ανθρώπους που 

βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση. 

9.  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πολιτιστική κατάρτιση στους 

ανήλικους ΠΤΧ. 

10.  Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου στα σχολεία. 

11.  Αναγνώριση των ευκαιριών, των προκλήσεων και των αναγκών των 

ΠΤΧ δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα. 

 

II.1.1 Εκπαίδευση 

Όλα τα παιδιά των μεταναστών έχουν πρόσβαση σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικά για 

μια περίοδο εννέα ετών. Τα παιδιά μεταναστών έχουν άμεση πρόσβαση στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. Αποτελούν περίπου το 13-14% του συνολικού πληθυσμού στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδιά των νόμιμων μεταναστών απολαμβάνουν τα ίδια 

δικαιώματα με τα παιδιά των Ελλήνων, ενώ τα παιδιά οικογενειών που κατοικούν 

παράτυπα στην Ελλάδα επίσης έχουν πρόσβαση σε σχολεία και σε νοσοκομεία για 

ιατρική φροντίδα. Μερικά σχολεία προσφέρουν επιπρόσθετα μαθήματα γλώσσας για 

τα παιδιά των μεταναστών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που πραγματοποιεί το 

Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Υπουργείο 

Παιδείας έχει επίσης δημιουργήσει 26 διαπολιτισμικά σχολεία για να καλύψει τις 

ανάγκες παιδιών με διαφορετικό πολιτισμικό, γλωσσικό και εθνοτικό υπόβαθρο (ΔΟΜ, 

2010, 101).59 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, τα τελευταία δύο με τρία χρόνια έχει 

σημειωθεί σημαντική μείωση -από 13% σε 8%- στον αριθμό των παιδιών οικογενειών 

μεταναστών τα οποία παρακολουθούν το Δημοτικό σχολείο.60 Δηλαδή, από το σύνολο 

των 77.000 μαθητών που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, περίπου 50.000 είναι 

παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής, από τα οποία ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι 

γεννημένα στην Ελλάδα και γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα. Τα παιδιά που 

έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και μιλούν άριστα Ελληνικά είναι κυρίως μαθητές 

αλβανικής καταγωγής και δευτερευόντως μαθητές από την ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι 

περισσότερα από τα μισά παιδιά των μεταναστών (54,7%) συμμετείχαν στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα ως μαθητές ή ως σπουδαστές. Περίπου οκτώ στα δέκα παιδιά 
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 IOM (2010), Compendium of Migrant Integration Policies and Practice: Greece: Διατίθεται στη 

διεύθυνση: 

http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/facilitating/mi_compendium_ver_feb2

010.pdf 
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 Συνέντευξη με τον Δρ. Γ. Παπαχρήστο, Υπουργείο Παιδείας, 12 Σεπτεμβρίου 2014. 
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μεταναστών (79,3%) στην ηλικιακή ομάδα 15-21 ετών συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό 

σύστημα (Τραμουντάνης κ.ά., 2014, 9). 

 

Γράφημα  15: Συμμετοχή των παιδιών μεταναστών στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα με βάση την εθνικότητα 
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Πηγή: Χρυσάκης, M.,Μπαλούρδος, Δ. και Τραμουντάνης, A. 2012 [σύνθεση των 

συγγραφέων] 

 

Σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, υπάρχει έντονη 

διαφοροποίηση ανάλογα με το φύλο, με τα κορίτσια να είναι περισσότερα από τα 

αγόρια. Επιπλέον, η συμμετοχή των κοριτσιών-μεταναστών δεύτερης γενιάς στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι μεγαλύτερη από αυτή των αγοριών (61,4% 

κοριτσιών έναντι 48,1% αγοριών). 
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Πηγή: Τραμουντάνης κ.ά., 2014 [σύνθεση των συγγραφέων] 

 

Με βάση τις έρευνες διαφαίνεται μια διαφοροποίηση στα ποσοστά συμμετοχής στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο μεταξύ των μαθητών που έχουν γεννηθεί στο 

εξωτερικό όσο και των Ελλήνων μαθητών, καθώς και στο επίπεδο εκπαίδευσης. Οι 

μετανάστες μαθητές συμμετέχουν στον δεύτερο κύκλο σπουδών στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ και ΕΠΑΣ) σε χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με το 

Γυμνάσιο. Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των εννέα ετών 

στρέφονται, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους ιθαγενείς μαθητές, προς την 

τεχνολογική-επαγγελματική εκπαίδευση αντί να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο 

Λύκειο. Η υπερβολική συγκέντρωση μεταναστών μαθητών σε συγκεκριμένες σχολικές 

μονάδες σε συνδυασμό με τη χρήση της μητρικής τους γλώσσας στο σπίτι ή στην 

προφορική επικοινωνία με τους συμπατριώτες τους, δημιουργούν προβλήματα στην 

εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής καθώς και στις σχολικές επιδόσεις τους. 

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό εγκατάλειψης της εκπαίδευσης είναι αυξημένο 

(Μπαλούρδος και Τσίγκανου, 2013, 326). 

Η επίσημη πολιτική έχει καθιερώσει τα λεγόμενα διαπολιτισμικά σχολεία 

καθώς και «τάξεις υποδοχής» για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

αναγκών των παιδιών των μεταναστών. Σε όλη τη χώρα υπάρχουν 15 διαπολιτισμικά 

σχολεία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 12 στη Δευτεροβάθμια. Για το σχολικό 

έτος 2014-2015, προβλεπόταν η λειτουργία 400 τάξεων υποδοχής.61 Επιπρόσθετα, το 

πρόγραμμα ΔΙΑΠΟΛΙΣ που στόχευε στην ένταξη των ξένων μαθητών αναγνωρίστηκε 

ως βέλτιστη πρακτική από το Υπουργείο Παιδείας.62 Εφαρμόστηκε από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ανάμεσα στους στόχους του 

συγκαταλέγονταν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
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 Συνέντευξη με τον Δρ. Γ. Παπαχρήστο, Υπουργείο Παιδείας, 12 Σεπτεμβρίου 2014. 
62

 Εκπαίδευση παιδιών μεταναστών και παλιννοστούντων. http://www.diapolis.auth.gr/ 
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Γράφημα  16: Συμμετοχή των μεταναστών δεύτερης γενιάς στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με βάση το φύλο 
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 Παροχή υποστήριξης στα παιδιά μέσω τάξεων υποδοχής, καθώς και στους 

δασκάλους 

 Διαπολιτισμική επικοινωνία 

 Εκπαίδευση 

 Μητρική γλώσσα του μαθητή 

 Ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών και των γονέων 

 Το σχολείο και η κοινότητα 

 Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

Παρά την ύπαρξη διαρκώς αυξανόμενου αριθμού ξένων μαθητών και τα ελλείμματα 

στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό ρατσιστικών 

και ξενοφοβικών συμβάντων στα ελληνικά σχολεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν 

εκλείψει οι περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης διάκρισης σε βάρος ξένων μαθητών στα 

διαπολιτισμικά σχολεία. Μάλιστα, οι διακρίσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τα 

συγκεκριμένα σχολεία να θεωρούνται ως αποφευκτέα, τόσο από τους γονείς όσο και 

από τους μαθητές, ιθαγενείς και μετανάστες (Μπαλούρδος και Τσίγκανου, 2013, 327). 

Πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα 

δικαιώματα, όλα τα παιδιά που διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας έχουν τα 

ίδια δικαιώματα πρόσβασης στην εκπαίδευση με τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα 

από τη νομιμότητα ή μη της διαμονής των γονέων τους στη χώρα.63 Αυτό ισχύει μέχρι 

να συμπληρώσουν τα 18 έτη, οπότε και η έκδοση εγγράφων νόμιμης διαμονής αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση. Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη έχουν υπάρξει περιπτώσεις 

σχολείων στη χώρα, των οποίων οι διευθυντές δεν δέχοντανμαθητές ή δεν τους 

επέτρεψαν να προχωρήσουν από τη μια τάξη στην άλλη, με τη δικαιολογία ότι δεν 

διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τη χώρα καταγωγής τους (πιστοποιητικό 

εγγραφής, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως)
64

. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2003 ο 

Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε μία εγκύκλιο που απαγόρευε στα παιδιά μεταναστών 

χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα να εγγραφούν στο σχολείο. Ο Υπουργός απέσυρε αυτή 

την εγκύκλιο κατόπιν έντονων διαμαρτυριών από τον Συνήγορο του Παιδιού (τμήμα 

του Συνηγόρου του Πολίτη).
65

 Σε αναφορά του προς το Υπουργείο Παιδείας, ο 

Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού θεωρεί τέτοιες 

πρακτικές ως παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών. Εξηγεί ότι η καθυστέρηση 

στην εμφάνιση τέτοιων εγγράφων δεν αποτελεί σφάλμα του παιδιού, αλλά αντίθετα 

οφείλεται στη δυσκολία εξασφάλισης αυτών των εγγράφων είτε λόγω δύσκολων 

συνθηκών στη χώρα καταγωγής, είτε λόγω καθυστέρησης εκ μέρους των γονέων. 

Επίσης, μέσα από τις συνεντεύξεις υπέπεσαν στην προσοχή μας και άλλα 

περιστατικά άρνησης εγγραφής σε σχολεία. Οι διευθυντές των σχολείων κάνουν λόγο 
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 Αυτό επιβεβαιώνεται από όλες τις συνεντεύξεις. 
64

 Υπάρχουν, ωστόσο, εξαιρέσεις όταν πρόκειται για ειδικές κατηγορίες παιδιών όπως αιτούντες άσυλο 

και προόσφυγες.  
65

 See Claire Milligan and Tamo Wagener, Transnational Research on Central and South Eastern 

European Children in Greece, Mario project, Budapest, November 2014, σελ. 23. 
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για νομικά εμπόδια σε αρκετές περιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, αρνούνται στα 

παιδιά το δικαίωμα στην εκπαίδευση προκειμένου να αποφύγουν να ασχοληθούν με τα 

περίπλοκα και δύσκολα ζητήματα που ίσως προκύψουν από τη συμμετοχή ενός 

αλλοδαπού παιδιού στη σχολική μονάδα. Όπως ομολογεί ένας καθηγητής: 

«Γνωρίζω περιστατικά παιδιών που δεν έγιναν δεκτά σε σχολεία επειδή 

θεωρούνται «επικίνδυνα» λόγω του ότι δεν είχαν εμβολιαστεί. Αλλά ο νόμος δεν 

λέει ότι πρέπει να τους αρνηθείς την εγγραφή επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί. 

Πρέπει να τους εγγράψεις και να τους ζητήσεις ή να τους κατευθύνεις ούτως ώστε 

να εμβολιαστούν... Στην περίπτωση των αλλοδαπών παιδιών που δεν μιλούν 

καλά Ελληνικά, παραπέμπονται στο διαπολιτισμικό σχολείο και δεν γίνονται 

δεκτά στο σχολείο της γειτονιάς. Όταν κάποιο παιδί δεν έχει προσκομίσει τα 

απαραίτητα έγγραφα για οποιονδήποτε λόγο, του λένε «αν δεν φέρεις αυτά τα 

έγγραφα, δεν θα σε δεχτούμε». 66  

 

Πρόσβαση των κοριτσιών ΠΤΧ στην εκπαίδευση 

Από θεσμική άποψη, τα κορίτσια με μεταναστευτικό υπόβαθρο δικαιούνται εξίσου την 

πρόσβαση στην εκπαίδευση, όπως ακριβώς και τα αγόρια ΠΤΧ. Οποιαδήποτε διαφορά 

παρατηρηθεί στην αντιμετώπισή τους σχετίζεται, σε μεγάλο βαθμό, με την πολιτισμική 

ταυτότητα των γονέων και των οικογενειών που θεωρούν ότι τα κορίτσια δεν θα πρέπει 

να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Υπάρχουν κοινότητες μεταναστών, κυρίως 

μουσουλμάνων, οι οποίες δεν στέλνουν τα κορίτσια στο σχολείο. Επιπλέον, σε μερικά 

μέρη της χώρας τα κορίτσια Ρομά διακόπτουν την εκπαίδευσή τους νωρίτερα, καθώς οι 

γονείς τους τις παντρεύουν απαγορεύοντάς τους με αυτόν τον τρόπο την εγγραφή στο 

σχολείο. 

 

Τοποθέτηση των παιδιών ΠΤΧ σε τάξεις 

Η κοινά αποδεκτή πρακτική στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπει ότι, από τη 

στιγμή που οι γονείς ΠΤΧ παρουσιάζονται μαζί με τα παιδιά τους σε κάποιο σχολείο 

και από τη στιγμή που διαθέτουν τα ελάχιστα βασικά νομικά έγγραφα μεταφρασμένα, 

δεν τίθεται θέμα σε σχέση με την εγγραφή ενός παιδιού σε ένα ενιαίο σχολείο. Η 

τοποθέτηση στις επιμέρους τάξεις βασίζεται στην ηλικία του παιδιού και στο επίπεδο 

εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει στη χώρα του. 

 

Πληροφόρηση σχετικά με την προσέλευση στο σχολείο  

Οι σχολικές αρχές παρέχουν πληροφορίες στους γονείς και στους μαθητές συνήθως 

στην ελληνική γλώσσα. Μερικές φορές, με δική τους πρωτοβουλία, οι δάσκαλοι ίσως 

ενημερώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ΜΚΟ σχετικά με το πρόγραμμα του 

διαπολιτισμικού σχολείου σε όλες τις γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της 

γλώσσας Σουαχίλι.67 Οι σχολικές μονάδες διαθέτουν ως έναν βαθμό αυτονομία, κάτι 
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 Συνέντευξη με την Ε. Αντωναράκου, Διαπολιτισμικό Λύκειο, 10-09-2014. 
67

 Συνέντευξη με την Ε. Αντωναράκου, Διαπολιτισμικό Λύκειο, 10 Σεπτεμβρίου 2014. 
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που τους επιτρέπει να συνεργάζονται με τους συλλόγους γονέων ή τις δημοτικές αρχές 

και να παρέχουν πληροφορίες στις γλώσσες επιλογής. Το Υπουργείο Παιδείας, 

ωστόσο, δεν παρέχει πληροφορίες και οδηγίες στη μητρική γλώσσα των μεταναστών.68 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν περιοχές στο κέντρο της Αθήνας όπου πολλά 

παιδιά αφγανικών και ιρανικών οικογενειών είναι εγκλωβισμένα στο σπίτι, 

αναμένοντας τους γονείς τους να μετακινηθούν σε άλλο μέρος ή χώρα. Αυτές οι 

οικογένειες δεν έχουν χαρτιά και φοβούνται ότι τα παιδιά τους ίσως δεν πάνε ποτέ στο 

σχολείο. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος πέρα από τις 

δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες για να ενημερωθούν ότι τα παιδιά τους πρέπει να πάνε 

στο σχολείο. 

 

Συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς ΠΤΧ 

Μερικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν στα πανεπιστήμια, όπως π.χ. το πρόγραμμα 

για την ενσωμάτωση των παιδιών Ρομά, παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης και 

πληροφόρησης στους αλλοδαπούς γονείς. Υπάρχουν επίσης εξειδικευμένοι 

διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, οι οποίοι κατέχουν ρόλο 

διαμεσολαβητή ανάμεσα στην οικογένεια και στο σχολείο και προσπαθούν με κάθε 

τρόπο να φέρουν τα παιδιά στο σχολείο. Όπως σημειώνεται από τον Διευθυντή της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχει ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά λόγω της συνεχούς κινητικότητάς τους. 

Υπάρχει επίσης ο φάκελος του μαθητή που ακολουθεί τους μαθητές σε κάθε σχολείο 

που εγγράφονται, ώστε να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη συνέχιση της 

εκπαίδευσής τους.69 Επιπλέον, υπάρχουν ο σχολικός σύμβουλος και ο διευθυντής του 

σχολείου, οι οποίοι μπορούν επίσης να παρέχουν πληροφορίες, κλπ. Ακόμη, τα κέντρα 

ενημέρωσης παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γονείς, στα παιδιά και στους 

μαθητές για ποικίλα θέματα. Τέλος, βρίσκεται σε λειτουργία ένα παρατηρητήριο για τις 

συγκρούσεις και τη σχολική βία. 

 

Εγγραφή στο σχολείο 

Οι οδηγίες και οι κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας 

προβλέπουν τη διεξαγωγή εξετάσεων για την ελληνική γλώσσα, η οποία περιέχεται σε 

ένα βιβλίο με τίτλο «Ανοιχτά Παράθυρα 1 και 2» (τελευταία επανέκδοση το 2003). 

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κανένας σχεδόν σχολικός διευθυντής που να 

εφαρμόζει το συγκεκριμένο μέτρο.70 Συνήθως δέχονται τους μαθητές ανάλογα με το 

προηγούμενο επίπεδο εκπαίδευσης στη χώρα προέλευσής τους και την ευφράδειά τους 

στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου γνώση για το 

υπόβαθρο του μαθητή, διεξάγεται ανεπίσημη μαθηματική εξέταση ώστε να 

υπολογιστεί το μαθησιακό υπόβαθρο του μαθητή. Παρ’ όλα αυτά, η συνήθης πρακτική 

σε κάθε περίπτωση έγκειται στην εγγραφή του μαθητή σε μια χαμηλότερη τάξη και στη 
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 Συνέντευξη με τον Δρ. Γ. Παπαχρήστο, Υπουργείο Παιδείας, 12 Σεπτεμβρίου 2014. 
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 Συνέντευξη με τον Δρ. Γ. Παπαχρήστο, Υπουργείο Παιδείας, 12 Σεπτεμβρίου 2014. 
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διασφάλιση ότι παρακολουθεί επιπρόσθετα μαθήματα στις τάξεις υποδοχής ή στις 

προπαρασκευαστικές και στις υποστηρικτικές τάξεις. 

 

Ποιοτικά κριτήρια και εργαλεία 

Ορισμένα Γυμνάσια πραγματοποιούν όντως εξετάσεις. Η σχολική διοίκηση αποφασίζει 

να πραγματοποιήσει εξετάσεις εισαγωγής για όσους μαθητές δεν διαθέτουν νομικά 

έγγραφα, για παράδειγμα στην περίπτωση των αιτούντων άσυλο. Εντούτοις, οι 

συγκεκριμένες εισαγωγικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με βάση ένα απαρχαιωμένο 

νομικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει την εξέταση των μεταναστών σε γλωσσικά και 

θρησκευτικά ζητήματα. Ο Νόμος 2413/1996, ο οποίος φέρει τον τίτλο «Η ελληνική 

παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», απαλλάσσει 

τους αλλοδαπούς μαθητές από τις εξετάσεις στο πρώτο έτος. Ωστόσο, οι εισαγωγικές 

εξετάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εξέταση της επάρκειάς τους στην παραγωγή 

γραπτού λόγου. Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για την αξιολόγηση της γνώσης 

πραγματοποιούνται συγκεκριμένες γλωσσικές εξετάσεις σε τρία επίπεδα (για 

αρχάριους, μέσους και προχωρημένους), βάσει των οποίων τα παιδιά τοποθετούνται 

στην ανάλογη τάξη υποδοχής. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένει ότι φέτος θα 

υιοθετηθούν επίσημα τα νέα εργαλεία, τα οποία προετοιμάστηκαν από πανεπιστήμια 

μέσω ειδικών προγραμμάτων όπως το ΚΕΔΑ και το ΔΙΑΠΟΛΙΣ στη Θεσσαλονίκη. 

 

Εισαγωγικά προγράμματα για μαθητές ΠΤΧ και τους γονείς τους 

Στην Ελλάδα, υπάρχει η δυνατότητα να αφιερώνονται τέσσερις ώρες την εβδομάδα για 

εξωσχολική εκπαίδευση, εφόσον υπάρχει ζήτηση από τουλάχιστον επτά μαθητές και 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα καταρτισμένων καθηγητών. Το κόστος αυτής της 

εκπαίδευσης καλύπτεται από την Πολιτεία (Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού [EACEA], 2009, 25). Παράλληλα, 

εφαρμόζονται ποικίλα προγράμματα σε διάφορα σχολεία και συχνά η δομή τους 

εστιάζεται σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή 

πρωτοβουλία ενός δημοτικού σχολείου στην Αθήνα, στο οποίο φοιτούν πολλοί 

αλλοδαποί μαθητές. Χρησιμοποιώντας μία ενότητα του μαθήματος Ολυμπιακή Παιδεία 

συνδυαστικά με άλλα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, το εν λόγω σχολείο έχει 

οργανώσει μαθήματα ελληνικής γλώσσας για τους γονείς και μαθήματα μητρικής 

γλώσσας για τα παιδιά. Εκτιμάται ότι αυτή η προσέγγιση έχει αυξήσει σημαντικά το 

επίπεδο συνοχής εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας.71  

 

Γλωσσική κατάρτιση 

Υπάρχουν προγράμματα γλωσσικής κατάρτισης τα οποία είτε εφαρμόζονται σε 

εθελοντική βάση είτε είναι επιδοτούμενα. Μέχρι το 2008, διάφορα σχολεία σε 

ολόκληρη τη χώρα παρείχαν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και τάξεις υποδοχής 

για τα παιδιά μεταναστών. Τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα 

κεφάλαια για αυτά τα προγράμματα, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Και μάλιστα 
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σε μια περίοδο που υπάρχουν σχολεία, όπως π.χ. στο κέντρο της Αθήνας, όπου το 60% 

των μαθητών έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο και σχεδόν το 90% προέρχονται από 

αφρικανικές ή αραβικές χώρες.72  

 

Πρόσβαση σε εξατομικευμένη υποστήριξη από τους δασκάλους 

Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ο κίνδυνος να διακοπούν οι τάξεις υποδοχής και τα μαθήματα 

ενισχυτικής διδασκαλίας λόγω της έλλειψης κεφαλαίων στο πλαίσιο της λιτότητας και 

της οικονομικής κρίσης. Τα παιδιά των μεταναστών συνήθως παρακολουθούν 

κανονικά μία τάξη και στη συνέχεια μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια ταχείας 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Αυτή η μέθοδος θεωρείται αποτελεσματική 

δεδομένου ότι, παρακολουθώντας κανονικά μια τάξη και ερχόμενο σε καθημερινή 

επαφή με τους συμμαθητές του, το παιδί μπορεί να κατανοήσει και να κατακτήσει την 

επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο 

της αυτονομίας, κάθε σχολείο μπορεί επίσης να προσφέρει γλωσσικά μαθήματα με 

επικοινωνιακή διάσταση καθώς και άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες για την 

ενσωμάτωση των μαθητών.73 

 

Πρόσβαση σε ειδικά σχολικά προγράμματα για προαγωγή της ενσωμάτωσης 

Η πρόσβαση σε ειδικά σχολικά προγράμματα αφορά μόνο τις τάξεις υποδοχής και τα 

διαπολιτισμικά σχολεία. Επιπλέον, στις τάξεις υποδοχής μπορεί να παρέχεται επίσης 

παράλληλη διδασκαλία. Για κάθε παιδί υπάρχει ένα πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο 

στο ίδιο. Ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητάς τους και το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, 

η σχολική βοήθεια προς τους μετανάστες μαθητές απαιτεί μια de facto εξατομικευμένη 

προσέγγιση. Ένα θέμα σχετικά με την εκπαίδευση γενικά είναι ότι αυτές οι 

δραστηριότητες που πρέπει να αποτελούν μέρος του πυρήνα της εκπαίδευσης των 

παιδιών μεταναστών, των παιδιών Ρομά καθώς και όλων των ομάδων με ειδικά 

γλωσσικά ή πολιτισμικά στοιχεία, δεν πρέπει να συνδέονται μόνο με τα προγράμματα 

που χρηματοδοτούνται μέσω της ΕΕ. Αντίθετα με τα προγράμματα που εφαρμόζονται 

σε αυτό το πλαίσιο, η αρωγή των μεταναστών μαθητών δεν θα πρέπει να βασίζεται σε 

μεμονωμένα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Απεναντίας, οι 

συμπληρωματικές παρεμβάσεις για την παροχή κατάρτισης, πιστοποιητικών εγγράφων 

ή αρωγής σε μαθητές με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος.74 

 

Ανάπτυξη διδακτικών βιβλίων για τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών ΠΤΧ 

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕΔΑ) έχει δημοσιεύσει τα υπάρχοντα σχολικά 

εγχειρίδια που καλύπτουν αποκλειστικά τα επιμέρους επίπεδα της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. 

Προσόντα των καθηγητών 
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Δεν υπάρχουν προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης των καθηγητών που δουλεύουν με 

μαθητές ΠΤΧ. Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες καθηγητές εκπαιδεύονται στα μαθήματα της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη ή τρίτη γλώσσα 

σε όλα τα πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά τμήματα της χώρας. Στο πλαίσιο της 

κατάρτισης των καθηγητών, το 40-45% των καθηγητών διαθέτουν πτυχίο που 

σχετίζεται με παιδαγωγικά θέματα, ενώ σε μεγάλο ποσοστό έχουν ολοκληρώσει 

επιπλέον κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Όπως 

προβλέπει και ο Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού: 

«Στα σχολεία με ισχυρή παρουσία μεταναστών, οι καθηγητές λένε πως έχουν 

τοποθετηθεί δίχως προετοιμασία. [...] Είναι πολύ σημαντικό οι καθηγητές να 

δέχονται την κατάλληλη προετοιμασία και επίβλεψη κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα ζητήματα που 

προκύπτουν, ενώ θα πρέπει επίσης να καταρτιστούν περαιτέρω».75 

 

Καθηγητές ΠΤΧ ειδικευμένοι στα πρότυπα εκμάθησης δεύτερης γλώσσας 

Η εξειδίκευση στα πρότυπα της εκμάθησης δεύτερης γλώσσας είναι υποχρεωτική μόνο 

στα διαπολιτισμικά σχολεία και όχι στα κανονικά σχολεία ή στις τάξεις υποδοχής. 

 

Προγράμματα, κατευθυντήριες γραμμές, εργαλεία και ελάχιστες προδιαγραφές 

Το Υπουργείο Παιδείας παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες για τα 

διαπολιτισμικά σχολεία και για τις τάξεις υποδοχής. 

 

Επαρκής αμοιβή για τους δασκάλους 

Οι τάξεις υποδοχής λειτουργούν κυρίως βάσει του Πλαισίου Αναφοράς της Εθνικής 

Στρατηγικής. Την προηγούμενη χρονιά υπήρχαν 480 τάξεις υποδοχής σε όλη την 

Ελλάδα και αυτή τη χρονιά προβλέπεται ότι θα υπάρχουν περίπου 400 τάξεις υποδοχής 

σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η μείωση οφείλεται στην έλλειψη κονδυλίων. Για 

παράδειγμα, μεταξύ 2005 και 2006, οι καθηγητές μπορούσαν να αφιερώσουν 8 με 10 

ώρες υπερωρίας στις τάξεις υποδοχής. Αυτό πλέον δεν συμβαίνει. 

 

Αξιολόγηση των προγραμμάτων 

Προς το παρόν, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για αξιολόγηση των προγραμμάτων. Το 

Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση αξιολόγησης του 

προγράμματος ΔΙΑΠΟΛΙΣ, το οποίο εφαρμόζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. Βάσει των καλών πρακτικών που αναδείχτηκαν από αυτό το 

πρόγραμμα, έχει τεθεί σε εφαρμογή μία πλατφόρμα αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει 

ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Το Υπουργείο Παιδείας αξιολογεί τις πρακτικές που 

προκύπτουν από αυτό το πρόγραμμα ώστε να τις εφαρμόσει στα σχολεία. 
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II.1.2 Κοινωνική Ένταξη 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (2011), οι μετανάστες δεύτερης 

γενιάς με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην Ελλάδα παρουσιάζουν σχετικά χαμηλότερα 

ποσοστά δραστηριότητας σχετικά με την απασχόληση.76 Κατά τη διάρκεια των ετών 

2008-2012 (δηλαδή της οικονομικής κρίσης), τα συνολικά ποσοστά παιδικής φτώχειας 

στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά, ωστόσο αυξήθηκαν πιο γρήγορα για τα παιδιά 

των μεταναστών. Μέχρι το 2012, υπήρχαν μόνο δυο χώρες όπου το 50% και πλεόν των 

παιδιών σε νοικοκυριά μεταναστών ήταν φτωχά: η Ελλάδα (77%) και η Ισπανία 

(62%).77 Η έκθεση της UNICEF (2014) διαπιστώνει ότι η μεγαλύτερη διαφορά στην 

παιδική στέρηση παρατηρείται στην Ελλάδα, όπου η υλική στέρηση αυξήθηκε αισθητά 

γρηγορότερα, σε απόλυτους όρους, μεταξύ των παιδιών σε νοικοκυριά μεταναστών. Το 

ποσοστό σοβαρής στέρησης αυξήθηκε από 8% σε 16% για τα παιδιά σε νοικοκυριά μη 

μεταναστών και από 26% σε 52% για τα παιδιά που βρίσκονταν σε νοικοκυριά όπου 

τουλάχιστον ένας ενήλικας είχε γεννηθεί έξω από την ΕΕ.78 

 

Πρόσβαση σε προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης 

Όπως και στην περίπτωση των παιδιών από την Ελλάδα, τα παιδιά που είναι ΠΤΧ 

δικαιούνται πρόσβαση σε προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης εφόσον βρίσκονται 

υπό το καθεστώς νόμιμης διαμονής. Παρ’ όλα αυτά, σε περιπτώσεις ανάγκης, η 

πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα επιτρέπεται επίσης στα παιδιά των παράτυπων 

μεταναστών. Με βάση την εμπειρία της, μία καθηγήτρια ανέφερε ότι: «Έχω συνοδέψει 

παιδιά από το Ιράκ τα οποία είχαν πολλές ανίατες ασθένειες, ασθένειες όπως η 

ηπατίτιδα Γ και το AIDS. Η θεραπεία είναι η ίδια για όλα τα παιδιά, το ίδιο και τα 

φάρμακα που τους παρέχονται».79 

 

Πρόσβαση σε διαπολιτισμικές δραστηριότητες 

Στη θεωρία, οι διαπολιτισμικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται στο σύνολο της 

εκπαίδευσης, ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού σχολείου, ενώ έχουν 

ενσωματωθεί επίσης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Επομένως, 

εφαρμόζονται σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως της κατάστασής τους ή των πολιτισμικών 

διαφορών τους. Στις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, για παράδειγμα, δεν υπάρχει 

διάκριση ανάμεσα στα παιδιά. Επιπλέον, σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το 

Comenius, το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία της ανταλλαγής μαθητών, τα 

παιδιά των μεταναστών συμμετέχουν σε ισάξια βάση και δίχως διακρίσεις. Οι 
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 EUROSTAT (2011), Migrants in Europe. A statistical portrait of the first and second generation, 2011 

edition, σελ. 133. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-

31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF 
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 Chzhen, Yekaterina. “Child poverty and material deprivation in the E.E. during the great recession”. 

Working paper, WP-2014, No. 06. United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2014, σελ. 21. Διατίθεται 

στη διεύθυνση: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/wp_2014_yc.pdf 
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 Chzhen, Yekaterina. “Child poverty and material deprivation in the E.E. during the great recession”. 

Working paper, WP-2014, No. 06. United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2014, σελ 21. Διατίθεται 

στη διεύθυνση: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/wp_2014_yc.pdf. 
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 Συνέντευξη με την Ε. Αντωναράκου, Διαπολιτισμικό Λύκειο, 10 Σεπτεμβρίου 2014. 
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επισκέψεις που πραγματοποιεί το σχολείο έχουν συνήθως διαπολιτισμικό χαρακτήρα 

και οι αθλητικές δραστηριότητες είναι ομαδικές. 

 

II.1.3 Επιτροπεία 

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν κάποιες χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλικα με 

μερικές εκατοντάδες από αυτά να τοποθετούνται σε κάποιο ξενώνα φιλοξενίας. 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΕΚΚΑ, το τελευταίο τρίμηνο του 2014, 671 

ασυνόδευτα ανήλικα (στη συντριπτική τους πλειοψηφία αγόρια από το Αφγανιστάν) 

έγιναν δεκτά σε κάποιον από τους ξενώνες του ΕΚΚΑ. Ωστόσο, στο 499 από αυτά 

τελικά εισήχθησαν για παραμονή σε ξενώνωα, με τους υπόλοιπους (οι οποίοι είχαν 

γίνει δεκτοί) να μην έχουν εισηχθεί για διάφορους λόγους.
80

  

Για όσο διάστημα τα ασυνόδευτα ανήλικα βρίσκονται στην Ελλάδα, η ελληνική 

νομοθεσία προβλέπει ότι θα πρέπει να τοποθετούνται σε κάποια δομή κοινωνικής 

φροντίδας και κηδεμονίας. Στην πράξη, ο Εισαγγελέας διατάζει προσωρινά τον 

διορισμό ενός επιτρόπου παραπέμποντας το παιδί σε κάποιο ίδρυμα όπου, παρ’ όλα 

αυτά, το παιδί συχνά εξαφανίζεται ή δραπετεύει. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφων 

με το Προεδρικό Διάταγμα 220/2007 ο εισαγγελέας ανηλίκων ή ο εισαγγελέας 

πρωτοδικών αναλαμβάνουν την προσωρινή επιτροπεία των ασυνόδευτων παιδιών. Οι 

πρακτικές που ακολουθούν οι διάφορες εισαγγελείες ανά τη χώρα διαφέρουν. Σε 

μερικές περιπτώσεις, ο εισαγγελέας παραμένει ως επίτροπος, ενώ σε άλλες, κατόπιν 

ακρόασης ενώπιον δικαστηρίου, η κηδεμονία του παιδιού ανατίθεται στον διευθυντή ή 

στην διευθύντρια του ξενώνα όπου το παιδί γίνεται δεκτό για φιλοξενία. Για τα παιδιά 

που φιλοξενούνται σε χώρους φιλοξενίας ανηλίκων, υπάρχει η πιθανότητα έκδοσης 

ξεχωριστών αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους μέχρι την ηλικία των 18 

ετών. Όπως μας επισήμαναν εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, δεν είναι ξεκάθαρο αν η διάταξη αυτή αφορά και τα κέντρα υποδοχής και 

φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους, τα οποία λειτουργούν μη κυβερνητικές 

οργανώσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει γίνει γνωστή ούτε μία περίπτωση 

ασυνόδευτου ανήλικου ο οποίος να έχει λάβει άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς 

λόγους στη βάση αυτής της διάταξης.  

 

Επίσημες διεργασίες για την ανάθεση της επιτροπείας 

Ο Αστικός Κώδικας ορίζει ότι η επιτροπεία πρέπει να καθορίζεται όταν δεν υπάρχουν 

καθόλου γονείς, όταν έχουν πεθάνει ή όταν έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Τα παιδιά 

των οποίων οι γονείς είναι στο εξωτερικό (πχ. Αφγανιστάν ή Πακιστάν) θεωρούνται 

ασυνόδευτα, αφού δεν καλύπτονται από τη ρήτρα που αφορά την κηδεμονία. 

Θεωρητικά, η κατάστασή τους είναι η ίδια με αυτή των παιδιών από την Ελλάδα που 

δεν έχουν γονείς. Σε αυτή την περίπτωση, το δικαστήριο ορίζει έναν επίτροπο και ένα 

συμβούλιο κηδεμονίας. Ο Αστικός Κώδικας δεν περιλαμβάνει ειδικές ρήτρες για την 

κηδεμονία ασυνόδευτων ανήλικων. Είναι κοινή πρακτική ο διορισμός του 

προϊσταμένου του φιλοξενούντος ιδρύματος ως επιτρόπου. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί 
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 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Αιτούντων 

Άσυλο και Ασυνόδευτων Ανήλικων, στατιστικά στοιχεία Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2014.  



Παρακολουθωντας & Αξιολογωντας τα Μετρα για την Ενταξη των Ευάλωτων Ομάδων 
Μεταναστών 

ASSESS Integration of Vulnerable Migrants             57 

 

για τον τακτικό έλεγχο των υπηρεσιών κηδεμονίας που παρέχονται στα ασυνόδευτα 

παιδιά.  

 

Κριτήρια για την παροχή υπηρεσιών 

Θεωρητικά, υπάρχουν τυπικά κριτήρια για την παροχή υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων και όρων αναφοράς για τους κηδεμόνες, ωστόσο στην πράξη 

αυτά δεν εφαρμόζονται. Εν ολίγοις, παρά τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις (άρθρα 

1589-1654 του Αστικού Κώδικα για την επιτροπεία), αυτό που υπολείπεται είναι ένα 

στρατηγικό πλαίσιο προσδιορισμού των θεσμικών διαδικασιών και των μηχανισμών 

εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο (π.χ. ο ρόλος και τα καθήκοντα του κηδεμόνα δεν 

ορίζονται επαρκώς)   

Αναφορικά με την κηδεμονία, υπάρχουν γενικές διατάξεις στον Αστικό 

Κώδικα. Αυτό που λείπει ωστόσο είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο το οποίο να 

περιλαμβάνει τις αναγκαίες θεσμικές διαδικασίες και τους μηχανισμούς εφαρμογής σε 

εθνικό επίπεδο (για παράδειγμα, ο ρόλος και τα καθήκοντα του κηδεμόνα δεν 

προσδιορίζονται). Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που φιλοξενούνται σε ξενώνες 

χαρακτηρίζονται από έντονη κινητικότητα, ενώ τα καταφύγια στα οποία τοποθετούνται 

δεν είναι κέντρα κράτησης. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν. Όλα τα παιδιά 

βγαίνουν έξω προκειμένου να πάνε στο σχολείο, συνεπώς είναι πολύ εύκολο για αυτά 

να διαφύγουν.81 

 

II.1.4 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

Από τη στιγμή που η νομική κατάσταση των παιδιών μεταναστών συνδέεται άμεσα με 

την κατάσταση των γονέων τους, η κοινωνικό-οικονομική τους κατάσταση είναι επίσης 

επισφαλής. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το 

φαινόμενο των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Στην Ελλάδα, πάνω 

από το 40% των νέων μεταναστών εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.82 Ένα σχετικά 

μεγαλύτερο ποσοστό εγκατάλειψης παρατηρείται μεταξύ των παιδιών μεταναστών 

στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αφού τουλάχιστον 5% με 7% των παιδιών 

μεταναστών δεν ολοκληρώνουν την έκτη τάξη του Δημοτικού. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό εγκατάλειψης, ωστόσο, παρατηρείται μετά τα πρώτα χρόνια του Λυκείου, 

οπότε και μεγάλο ποσοστό αυτών των παιδιών εγκαταλείπουν το σχολείο. Τα παιδιά με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο διατρέχουν σε γενικές γραμμές μικρότερο κίνδυνο 

εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και του συστήματος κατάρτισης, δίχως προηγουμένως 

να έχουν αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στα κράτη-μέλη της ΕΕ ως προς τα ποσοστά των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, είτε πρόκειται για μετανάστες είτε για τον γενικό 

πληθυσμό. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην Ελλάδα, όπου το χάσμα ανάμεσα 

στα ποσοστά των μεταναστών και του γενικού πληθυσμού που εγκαταλείπουν πρόωρα 
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 Συνέντευξη με τον κ. Γ. Μόσχο, ΣτΠ, 16 Οκτωβρίου 2014. 
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 MEMO/11/52, Early school leaving in Europe – Questions and Answers, Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 

2011, σελ. 2. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-52_en.htm  
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την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι μεγαλύτερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες 

(Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, 2011, 156). 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει μέσω ποσοτικών δεδομένων την κατάσταση 

των παιδιών μεταναστών στην Ελλάδα. Χρησιμοποιούνται ποικίλα ποσοτικά δεδομένα, 

τα οποία παραχωρήθηκαν τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 

 

Ομάδα 

Στόχος 

Τομέας 

Ενσωμάτωσης 
Δείκτες Αποτελέσματος 

Πηγή 

Δεδομένων 

Παιδιά 

Μεταναστών 

Εκπαίδευση 

 

 

Πληθυσμός 

ΠΤΧ σε 

σχολική 

ηλικία 

Παιδιά μεταναστών/ 

γηγενή παιδιά 

94.830 - 

1.463,826 

Υπουργείο 

Εσωτερικών, 

Βάση 

Δεδομένων 

Αδειών 

Διαμονής, 

Νοέμβριος. 

2014 

Κορίτσια 

μεταναστών/ αγόρια 

μεταναστών 

22.211 - 

98.693
83

 

42.238 - 

52.592
84

 

Χαμηλές 

επιδόσεις
85

 

Παιδιά μεταναστών/ 

γηγενή παιδιά 
432 - 473

86
 PISA

87
 

Πρόωρη 

εγκατάλειψη 

σχολείου 

Παιδιά μεταναστών/ 

γηγενή παιδιά 
42.0 – 8.3 Eurostat

88
 

Ποσοστό 

εγκατάλειψης 

σχολείου 

Παιδιά μεταναστών/ 

γηγενή παιδιά 

44% - 

11.4% 

Eurostat, 

2011
89

 και 

ΕΛΣΤΑΤ 

2013 
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 Βάση δεδομένων αδειών διαμονής, Νοέμβριος 2014, ηλικιακές ομάδες: 0-14 και 15-18 ετών. 
84

 Πληθυσμός ΠΤΧ σε σχολική ηλικία ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες 0-14 και 15-19 το 2010-2011 
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 Το ποσοστό χαμηλών επιδόσεων είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στα 3 πεδία και 

σημαντικά υψηλότερο στην ανάγνωση. Ελαφρώς επιδεινούμενη τάση στην απόδοση και στα 3 πεδία σε 

σχέση με το 2009 και στασιμότητα και στα 3 πεδία την τελευταία δεκαετία. Σημαντικό χάσμα μεταξύ 

των φύλων τόσο στην ανάγνωση όσο και στις επιστήμες, δηλαδή τα κορίτσια ξεπερνούν τα αγόρια. 

Μεγάλο χάσμα στις επιδόσεις μεταξύ των γηγενών και των μεταναστών πρώτης γενιάς, επίσης μεγάλο 

χάσμα μεταξύ των γηγενών και των μεταναστών δεύτερης γενιάς. Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης 

Μαθητών (PISA) 2012, σελ. 19. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/pisa2012_en.pdf 
86

 473 είναι ο γενικός μέσος όρος για τους γηγενείς στα μαθηματικά (466), στην ανάγνωση (483) και στις 

επιστήμες (470), σελ. 7-10, Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.oecd.org/edu/Untapped%20Skills.pdf 
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 OECD (2012), PISA 2012 Results in Focus. What 15-year-olds know and what they can do with what 

they know. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-

overview.pdf  
88

 EUROPE 2020 TARGET: Early Leavers from Education and Training, σελ. 7. Διατίθεται στη 

διεύθυνση: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/29_early_school_leaving.pdf 
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 MEMO/11/52, Early school leaving in Europe – Questions and Answers, Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 

2011, σελ. 2. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-52_en.htm   
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Παιδιά ΠΤΧ 

σε 

προσχολική 

αγωγή 

(νηπιαγωγείο, 

προνήπια) 

Σύνολο 

9.8% 

(16.290)
90

 

 

Eurostat και 

Εθνική 

Στατιστική - 

ΕΛΣΤΑΤ
91

 

Ποσοστό των 

μαθητών ΠΤΧ 

σε τάξεις 

μικρότερες 

από την 

ηλικία τους 

 

Μη 

διαθέσιμα 

δεδομένα 

 

 

 

Κοινωνική 

Ένταξη 

 

 

Κίνδυνος 

φτώχειας και 

κοινωνικού 

αποκλεισμού 

για τα παιδιά 

Παιδιά 

μεταναστών/γηγενή 

παιδιά 

61.1%
92

 - 

23.4% 

Eurostat
93

, 

2013 

Σταθερό 

ποσοστό 

κινδύνου 

φτώχειας στα 

παιδιά 

Παιδιά 

μεταναστών/γηγενή 

παιδιά 

43.1%
94

 - 

16.9% 

Eurostat, 

2012
95

 

Σοβαρή υλική 

υστέρηση στα 

παιδιά 

Συνολικός 

πληθυσμός παιδιών 

(1-15 ετών) 

1.8%
96

 
Eurostat: 

SILC
97

 

Ποσοστό 

φτώχειας 

ανθρώπων 

που ζουν σε 

νοικοκυριά με 

εξαρτώμενα 

παιδιά 

Συνολικός 

Πληθυσμός 
28.9% ΕΛΣΤΑΤ

 98
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 No available data for children of migrants in pre-school care.  
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 ΕΛ.ΣΤΑΤ, Στατιστική κατηγορία: Α’βάθμια Εκπαίδευση. Διατίθεται στη διεύθυνση: 
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92

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-13-004/EN/KS-SF-13-004-EN.PDF. p.5 
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 Ιστοσελίδα Eurostat. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_e

xclusion#Migrant_background_and_risk_of_poverty  
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 Συγκεντρική μέση βαθμολογία σε σχέση με την υλική αποστέρηση, δηλαδή φρούτα και λαχανικά 1.2, 

πρωτεΐνες 4.7, ρούχα 0.6 και παπούτσια 0.8. 
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 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-13-004/EN/KS-SF-13-004-EN.PDF, σελ. 
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 ΕΛ.ΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου. Statistics on income and living conditions 2013, σελ. 9. Διατίθεται στη 

διεύθυνση: 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0802/PressReleases/A0802_SFA10_DT_A

N_00_2013_01_F_EN.pdf  
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 Chzhen, Yekaterina. “Child poverty and material deprivation in the E.E. during the great recession”. 

Working paper, WP-2014, No. 06. United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2014, σελ. 21. Διατίθεται 

στη διεύθυνση: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/wp_2014_yc.pdf. 
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 Ιστοσελίδα Eurostat. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Housing_statistics  
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Μέρος Τρίτο: Αξιολόγηση της ένταξης των θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων 

 

Στην Ελλάδα, η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί την κύρια μορφή εμπορίας 

ανθρώπων, όπως δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 

εξακριβωμένων περιπτώσεων εμπορίας (βλ. Πίνακα 3). Παράλληλα, οι κοινωνικοί 

λειτουργοί που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις μας υποστηρίζουν ότι οι υποθέσεις 

εμπορίας ανθρώπων που σχετίζονται με την εργασιακή εκμετάλλευση έχουν αυξηθεί τα 

τελευταία χρόνια, παρόλο που είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Τα στοιχεία που 

δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία για το 2003-2013 δείχνουν ότι το 2013 υπήρξαν 35 

περιπτώσεις θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, όλοι από το Μπαγκλαντές – το οποίο 

μάλιστα εμφανίζεται για πρώτη φορά ως χώρα καταγωγής θυμάτων εμπορίας 

ανθρώπων. Οι περισσότεροι -εάν όχι όλοι- από αυτούς αναγνωρίστηκαν ως θύματα 

από μία και μόνο υπόθεση εμπορίας για εργασιακή εκμετάλλευση που εντοπίστηκε και 

διερευνήθηκε, η οποία έλαβε χώρα στο χωριό Μανωλάδα και πιο συγκεκριμένα στις 

καλλιέργειες φράουλας (Πελοπόννησος, στα νότια της Ελλάδας). Ο αριθμός των 

αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας που είναι ανήλικοι είναι πολύ μικρός, και 

προέρχονται κυρίως από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Συνολικά, ο αριθμός των 

επίσημα αναγνωρισμένων και καταγεγραμμένων θυμάτων είναι μικρός και εν πολλοίς 

δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, εξαιτίας μιας 

σειράς από παράγοντες οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω.  

 

Πίνακας 3: Θύματα εμπορίας με βάση το είδος της εκμετάλλευσης που 

υφίστανται, 2010-2014 

ΘΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2014 

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   1       

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ                       1   

ΑΛΒΑΝΙΑ                 6 2 8 1   

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 13 1 2 6 1 5 5 5 7 28 13 9 4 

ΓΕΩΡΓΙΑ                     2     

ΕΛΛΑΔΑ         1   1     1 2 2 1 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ                       1   

ΚΙΝΑ                       1   

ΛΕΤΟΝΙΑ                     2     

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ                 3         

ΜΑΡΟΚΟ                       1   

ΜΟΛΔΑΒΙΑ                 1     3   

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ   1   35                   
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Πηγή: Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, 

Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων. 

 

 

Γ

ρ

ά

φ

η

μ

α

  

 

 

 

 

 

Πηγή

: Το διάγραμμα δημιουργήθηκε από τις συγγραφείς με βάση τα δεδομένα που παραχώρησαν η 

Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

 

ΝΙΓΗΡΙΑ                 10   5 1 2 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ                   1       

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ                 2         

ΟΥΚΡΑΝΙΑ                   2     1 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ                 1         

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ                 1         

ΠΟΛΩΝΙΑ               1       1   

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 6 12 16 13 6 13 4   10 41 24 6 2 

ΡΩΣΙΑ                 13 7 8 1 3 

ΣΕΡΒΙΑ                 1         

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         2 

ΠΓΔΜ                     1     

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 19 14 18 54 8 18 10 6 55 83 65 28 15 

Γράφημα  17: Θύματα εμπορίας ανθρώπων που είναι ανήλικοι, βάσει 

έτους-είδους εκμετάλλευσης και εθνικότητας 
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III.1 Αξιολόγηση της πολιτικής 

Εάν εξετάσουμε το βαθμό και τους τρόπους με τους οποίους τα θύματα εμπορίας 

ανθρώπων και η ιδιαίτερα ευάλωτη θέση τους λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό της 

πολιτικής για την ένταξη των μεταναστών, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την ακόλουθη 

κατάσταση: περισσότερο από το ένα τρίτο αυτών, ή περίπου οι μισές περιπτώσεις 

αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας, αφορούν πολίτες από κράτη-μέλη της ΕΕ., κυρίως 

από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Αυτά τα θύματα εμπορίας είναι Ευρωπαίοι πολίτες 

και έχουν δικαίωμα σε ελεύθερη μετακίνηση, εγκατάσταση και εργασία σε όλη την 

Ευρώπη. Επομένως, δεν αποτελούν ομάδα-στόχο για τις πολιτικές ένταξης των 

μεταναστών, όπως τα θύματα που είναι πολίτες τρίτων χωρών, με αποτέλεσμα οι 

διατάξεις και οι πολιτικές που αφορούν στην ένταξη να μην εφαρμόζονται στη δική 

τους περίπτωση. Όπως έχει αναφερθεί ήδη, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων 

εμπορίας που είναι ΠΤΧ είναι μικρός, έχοντας παραμείνει μικρός από το 2000. Είναι 

κοινός τόπος ότι τα στοιχεία της αστυνομίας σχετικά με τις αναγνωρισμένες 

περιπτώσεις θυμάτων εμπορίας ελάχιστα ανταποκρίνοται στην πραγματικότητα. Αυτό 

δεν ισχύει μόνο σε σχέση με συγκεκριμένες μορφές εμπορίας, όπως η εμπορία για 

επαιτεία, στην οποία εμπλέκονται παιδιά, και η οποία είναι πολύ δύσκολο να 

εντοπιστεί και να διωχθεί ως εμπορία.
101

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, 

με νομοθετικές μεταρρυθμίσεις έχει βελτιωθεί το πλαίσιο καταπολέμησης της εμπορίας 

ανθρώπων. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν και τα μέτρα που παρέχουν κίνητρα 

στα θύματα για να καταθέσουν ενάντια στους διακινητές τους, τα οποία συνοδεύονται 

από παροχή προστασίας και στήριξης στα θύματα. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να 

υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για τα θύματα, τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά.  

Η ύπαρξη ενός επαρκούς νομικού πλαισίου που συνάδει με τα διεθνή πρότυπα 

αποτελεί νευραλγικό παράγοντα σε όλες τις προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασίας των θυμάτων. Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για τα 

θύματα εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα καθορίζεται με βάση δύο διακριτές πηγές 

δικαίου, οι οποίες ασχολούνται με εντελώς διαφορετικά ζητήματα και έχουν 

διαφορετικούς στόχους. Η πρώτη αφορά τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων ως μορφή διακρατικού εγκλήματος, η οποία προσεγγίζεται μέσω 

το ποινικού δικαίου. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με τη νομοθεσία που 

εμπίπτει στην ευρύτερη ελληνική νομοθεσία για τη μετανάστευση και την ένταξη των 

μεταναστών, η οποία έχει ως στόχο την αναγνώριση, την αρωγή και τη σταδιακή 

ένταξη των θυμάτων εμπορίας, ως μια ιδιαίτερα ευάλωτη υπο-ομάδα του συνολικού 

πληθυσμού των μεταναστών. Μολονότι τα θύματα εμπορίας στερούνται συχνά το 

νομικό καθεστώς που θα τους επέτρεπε να παραμείνουν και να εργαστούν στη χώρα, 

θεωρούνται ως άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο εάν επιστρέψουν πίσω στη χώρα 

καταγωγής τους και, με αυτό το σκεπτικό, τους παρέχεται άδεια διαμονής και ένα 

πλαίσιο υποστήριξης και αρωγής. 

Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών κατά 

του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και επικύρωσε το Πρωτόκολλο του Παλέρμο 
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 Βλ. Dia Anagnostou and Anna Kandyla, “Countering new forms of Roma children trafficking: A 

participatory approach – National Report on Greece”, report prepared in the frame of the CONFRONT 

project, Δεκέμβριος 2014.  
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(ΟΗΕ) το 2010.
102

 Επίσης επικύρωσε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού, το 2007.
103

 Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων επικυρώθηκε στις 11 Απριλίου 2014 και 

τέθηκε σε ισχύ την 1
η
 Αυγούστου 2014. Η εμπορία ανθρώπων αναγνωρίστηκε ως 

διακριτό ποινικό αδίκημα το 2002, οπότε και προστέθηκαν στον Ποινικό Κώδικα νέες 

συγκεκριμένες ρήτρες μέσω του Νόμου 3064/2002 (15 Οκτωβρίου 2002). Ο νόμος 

αυτός προέκυψε ως απάντηση σε φαινόμενα που το υπάρχον πλαίσιο της εποχής δεν 

ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει. Σημαντικοί παράγοντες από το εξωτερικό που έδωσαν 

ώθηση στην υιοθέτηση αυτής της νομοθεσίας συνέπεσαν με μια περίοδο οικονομικής 

άνθησης στην Ελλάδα, καθιστώντας τη χώρα όχι μόνο ελκυστικό προορισμό για τους 

οικονομικούς μετανάστες, αλλά και χώρα προορισμού και διέλευσης για δίκτυα 

εμπορίας ανθρωπων.
104

  

O Νόμος 3064/2002 όρισε το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων υιοθετώντας 

τον ορισμό του ΟΗΕ, ο οποίος την εκλαμβάνει ως τη στρατολόγηση, μεταφορά τόσο 

διασυνοριακή όσο και εγχώρια- μεταβίβαση, υπόθαλψη ή παραλαβή προσώπου, 

συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή μεταβίβασης του ελέγχου επί του προσώπου, 

μέσω απειλών ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, με σκοπό την 

εκμετάλλευση της εργασίας τους ή τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση ή την αφαίρεση 

οργάνων.
105

 Αυτός ο ορισμός ισχύει επίσης στην περίπτωση που ο δράστης έχει 

εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του ατόμου για την επικείμενη εκμετάλλευση μέσω 

εξαπάτησης ή κατάχρησης της ευάλωτης θέσης τους με υποσχέσεις, δώρα ή άλλα 

οφέλη.
106

 Οι διατάξεις και τα μέτρα για την προστασία των θυμάτων εμπορίας 

συνιστούν ένα νευραλγικό κομμάτι του πολιτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων. 

Στην Ελλάδα, η θέσπιση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων το 2002, μέσω του Νόμου 3064/2002, συνοδεύτηκε από την αναγνώριση 

του δικαιώματος των θυμάτων σε στήριξη και προστασία για όσο διάστημα κρίνεται 

ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή τους, η σωματική τους ακεραιότητα και η προσωπική 

και σεξουαλική ελευθερία τους.
107

 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα θύματα 
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 Ελλάδα/ Νόμος 3875/2010 (20-07-2010). 
103

 Ελλάδα/ Νόμος 3625/2007 (24.12.2007).  
104

 Lymouris, Nikolaos. “Trafficking in Greece”. Paper presented at the 3
rd

 Hellenic Observatory PhD 

Symposium on Contemporary Greece: Structures, Context and Challenges, London School of 

Economics, London, United Kingdom, June 14-15, 2007. Σελ. 4. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/32457/1/MPRA_paper_32457.pdf. Τελευταία πρόσβαση: 2 Σεπτεμβρίου 

2014. Papantoniou-Frangouli, Maria (in collaboration with Dourida, Vangelio, Diamantopoulou, Areti, 

Barla, Efrosyni and Kapsalis, Apostolos). “Trafficking for Labour in Greece”. Η έκθεση 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος: 

Combating trafficking in human beings - going beyond, 2011, σελ. 19-21. 

http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/10_Slavery___Anti-

Trafficking/National_reports/2011-03-Greek_Report_GOING_BEYOND.pdf. Τελευταία πρόσβαση: 2 

Σεπτεμβρίου 2014. 
105

 Άρθρα 1(1) και 8(1) του Νόμου 3064/2002.  
106

 Άρθρα 1(2) και 8(2) του Νόμου 3064/2002.  
107

 Άρθρο 12 του Νόμου 3064/2002, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 3(1) του Νόμου 3875/2010. 
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που είναι πολίτες τρίτων χωρών δεν θα απελαύνονται.
108

 Ο Νόμος 3064/2002 θέσπισε 

επίσης ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα, τα οποία είναι ιδιαίτερα επαχθή και 

αυστηρά στην περίπτωση που το έγλημα τελείται σε βάρος ενός ανήλικου ατόμου.
109

 

Σε συνέχεια της θέσπισης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων, δημιουργήθηκε το 2002 μία ομάδα εντός της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό τη διαχείριση αυτών των υποθέσεων 

σε εθνικό επίπεδο. Από το 2006 βρίσκονται σε λειτουργία τα Τμήματα Καταπολέμησης 

της Εμπορίας Ανθρώπων εντός των Διευθύνσεων Ασφάλειας σε Αττική και 

Θεσσαλονίκη, καθώς και ειδικές ομάδες καταπολέμησης της εμπορίας σε διάφορα 

αστυνομικά τμήματα της ελληνικής περιφέρειας.  

Η ευαλωτότητα των παιδιών στην εμπορία ανθρώπων συγκεκριμένα 

αναγνωρίστηκε μέσω της επικύρωσης, το 2007, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την Εμπορία Παιδιών, την 

Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία, μέσω του Νόμου 3625/2007 (24-12-

2007). Ο συγκεκριμένος νόμος τροποποίησε περαιτέρω τον Ποινικό Κώδικα 

προκειμένου να συμπεριλάβει τα εγκλήματα της προσφοράς, παράδοσης ή αποδοχής, 

με οποιονδήποτε τρόπο, ενός παιδιού με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη 

μεταφορά οργάνων για κερδοσκοπικούς λόγους, και τη συμμετοχή σε καταναγκαστική 

εργασία. Το 2010, τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 3875/2010 (20-09-2010), επικυρώνοντας 

ετσι τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου 

Εγκλήματος (Σύμβαση του Παλέρμο) και τα τρία συμπληρωματικά προς αυτή 

πρωτόκολλα: το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της 

Διακίνησης Προσώπων, Ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών. το Πρωτόκολλο κατά της 

Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών από τη Γη, τη Θάλασσα και τον Αέρα
.
 και το 

Πρωτόκολλο κατά της Παράνομης Κατασκευής και Διακίνησης Πυροβόλων Όπλων.
110

  

Το 2013, η ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα θύματα εμπορίας ανθρώπων 

τροποποιήθηκε ξανά με τον Νόμο 4198/2013, στα πλαίσια της μεταφοράς στο εθνικό 

δίκαιο της Οδηγίας της ΕΕ για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας 

Ανθρώπων.
111

 Ένα σημαντικό νέο στοιχείο που εισήγαγε ο Νόμος 4198/2013 είναι η 

μη δίωξη των θυμάτων για τη συμμετοχή τους σε εγκλματικές δραστηριότητες οι 

οποίες ενδέχεται να διαπράχθηκαν ως άμεση συνέπεια της εμπορίας οποιασδήποτε 

μορφής εξ όσων αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα. Η αρχή της μη δίωξης εξυπηρετεί 

στη διαπίστωση ότι τα θύματα εμπορίας ενδέχεται να εξαναγκαστούν στη διάπραξη 

κάποιας εγκληματκής δραστηριότητας, ως αποτέλεσμα της εμπορίας τους. Επιδιώκει 

επομένως να προστατεύσει τη θέση των πιθανολογούμενων θυμάτων κατά τη 
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 Βλ. τροποποίηση με το Άρθρο 3(1) του Νόμου 3875/2010. Τα ζητήματα σχετικά με την παροχή 

βοήθειας στα θύματα και τον ορισμό αρμόδιων ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας προσδιορίστηκαν 

περαιτέρω με το Προεδρικό Διάταγμα 233/2002. 
109

 Η νομοθεσία δεν παρέχει ερμηνεία για τον ορισμό των ανήλικων. Ο ελληνικός Αστικός Κώδικας 

ορίζει ως ηλικία ενηλικίωσης τα 18 έτη (Άρθρο 127).  
110

 Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα 

γυναικών και παιδιών, που συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού 

οργανωμένου εγκλήματος. A/Res/55/25, Νέμβριος 2000.  
111

 Οδηγία 2011/36/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5
ης

 Απριλίου 2011 για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, Επίσημη 

Εφημερίδα L 101 της 15-04-2011, σελ. 1. 
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διαδικασία της δικαστικής και πονικής έρευνας, υποδαυλίζοντας παράλληλα την 

προθυμία τους να συνεργαστούν και να καταθέσουν για τη δίωξη των δραστών. Στο 

τέλος, ο Εισαγγελέας θα λάβει μια τελική απόφαση σχετικά με τη δίωξη ή μη του 

πιθανολογούμενου θύματος, με βάση διαθέσιμα στοιχεία. Η μη δίωξη του θύματος θα 

είναι μόνιμη εφόσον η πιθανολογούμενη πράξη της εμπορίας, της οποίας υπήρξε θύμα, 

θα τεκμηριωθεί και θα αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
112

  

Παρόλο που η εγχώρια νομοθεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων κάλυπτε όλα σχεδόν τα ζητήματα που πραγματεύονται τόσο η Σύμβαση του 

Παλέρμο όσο και η Οδηγία της ΕΕ, η υιοθέτηση αυτών των διεθνών και ευρωπαϊκών 

πράξεων είναι σημαντική. Αυτό επειδή προλείανε το έδαφος για αυξημένη συνεργασία, 

τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και διεθνώς, στην πρόληψη και την 

καταπολέμηση των εγκλημάτων που αφορούν την εμπορία ανθρώπων, ενώ παράλληλα 

προωθεί την εφαρμογή των πολιτικών ενάντια στην εμπορία στο εθνικό επίπεδο. Κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της ΕΕ, δημιουργήθηκε το Γραφείο του Εθνικού 

Εισηγητή υπό την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Εξωτερικών, με την εντολή να 

σχεδιάσει μια εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

να συντονίζει την εφαρμογή της.
113

  

Η διεθνής και η ευρωπαϊκή νομοθεσία υποχρεώνουν τα κράτη να παρέχουν 

προστασία και κοινωνική υποστήριξη στα θύματα εμπορίας, ανεξάρτητα από το είναι 

πρόθυμοι να αυτοχαρακτηριστούν ως θύματα και να αποκηρύξουν την πράξη της 

εμπορίας, στην οποία και υποβλήθηκαν.
114

 Η ελληνική νομοθεσία, ωστόσο, 

αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τις δύο αυτές κατηγορίες θυμάτων, με τις 

αντίστοιχες διατάξεις για καθεμία από τις κατηγορίες θυμάτων να περιέχονται σε 

διαφορετικά κείμενα της νομοθεσίας. Οι διατάξεις που αφορούν τα θύματα εμπορίας 

που είναι πρόθυμοι να καταθέσουν και να συνεργαστούν με τις αστυνομικές αρχές στη 

διαδικασία της δικαστικής και ποινικής δίωξης περιλαμβάνονται στον Κώδικα 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, και πιο συγκεκριμένα στα Άρθρα 49-56, τα 

οποία μετέφεραν τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία στην εθνική νομοθεσία.
115

 Η άλλη 

κατηγορία των θυμάτων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο -κυρίως όμως λόγω φόβου- 

δεν είναι διατεθειμένοι να καταθέσουν στην αστυνομία και να φτάσουν την υπόθεση 

στο δικαστήριο, καλύπτεται από μία άλλη νομοθετική πράξη που περιέχει διατάξεις για 

τη χορήγηση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Παρόλο που δεν απαιτείται 

πλέον από τα θύματα να συνεργάζονται με τις διωκτικές αρχές, θα πρέπει μολαταύτα 
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 Νόμος 4198/2013, Άρθρο 2(3). Η προστασία των θυμάτων από τη δίωξη παρέχεται επίσης για τις 

παραβιάσεις της νομοθεσίας περί πορνείας και μετανάστευσης ως αποτέλεσμα της εμπορίας. 
113

 Νόμος 4198/2013, Άρθρο 6(1). Ο Νόμος 4198/2013 μετέφερε στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 

2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της.  
114

 Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Παλέρμο και το πρόσθετο πρωτόκολλο στη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών κατά του Διασυνοριακού Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία ενσωματώθηκαν στην 

ελληνική νομοθεσία μέσω του Νόμου 3875/2010, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων δικαιούνται προστασία 

και υποστήριξη από την Πολιτεία, ακόμη και στην περίπτωση που αρνούνται να συνεργαστούν με τις 

αρχές για τη δίωξη των δραστών. 
115

 Οδηγία 2004/81/ΕΕ του Συμβουλίου της 29
ης

 Απριλίου 2004 σχετικά με τον τίτλο διαμονής που 

χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη 

λαθρομετανάστευση και οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές. 



Παρακολουθωντας & Αξιολογωντας τα Μετρα για την Ενταξη των Ευάλωτων Ομάδων 
Μεταναστών 

ASSESS Integration of Vulnerable Migrants             67 

 

να αναγνωριστούν και να ταυτοποιηθούν ως (δυνητικά) θύματα κατά τη διάρκεια της 

εξεταστικής διαδικασίας και με βάση την κατάθεση του θύματος.
116

  

Δικαίωμα σε άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους έχουν και τα ΘΕΑ 

τα οποία δεν δέχονται να καταθέσουν και να συνεργαστούν με τις αρχές. Ενώ η 

σχετική διάταξη προηγουμένως περιλαμβάνονταν στη μεταναστευτική νομοθεσία, δεν 

συμπεριλήφθηκε στο νέο Κώδικα Μετανάστευσης (2014), εξαιτίας των έντονων 

πολιτικών αντιπαραθέσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

υιοθέτησής του. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό στον Κώδικα 

Μετανάστευσης, ψηφίστηκε πρόσφατα διυπουργική απόφαση με θέμα τις άδειες 

διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τη 

χορήγηση  άδειας παραμονής και σε θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν 

συνεργάζονται με τις αρχές.
117

 

 

Το δικαίωμα διαμονής 

Με τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που υιοθετήθηκε πρόσφατα, 

η Ελλάδα υιοθετεί τον ορισμό για την εμπορία ανθρώπων που παρέχει το Πρωτόκολλο 

του Παλέρμο. Ως θύμα εμπορίας ορίζεται το φυσικό πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν 

βάσιμες υποψίες ότι αποτελεί δυνητικό θύμα δουλεμπορίου, σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, καταναγκαστικής πορνείας, εγκλημάτων σε βάρος 

ανηλίκων, καταναγκαστική επαιτεία και αφαίρεση οργάνων.
118

 Προκειμένου να 

εμπίπτει ένα θύμα εμπορίας στις προστατευτικές διατάξεις που προβλέπει η νομοθεσία, 

όπως είναι για παράδειγμα το δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής, θα πρέπει 

προηγουμένως η Εισαγγελία Πρωτοδικών ή η Εισαγγελία ανηλίκων να εκδώσουν 

σχετική πράξη για την αναγνώρισή του ως θύμα. Όσοι έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως 

θύματα εμπορίας ανθρώπων δικαιούνται μια περίοδο «περισυλλογής» τριών μηνών, με 

δυνατότητα ανανέωσης για έως και πέντε μήνες στην περίπτωση των ανηλίκων. Ο 

σκοπός αυτής της περιόδου «περισυλλογής» είναι να εξασφαλίσει στα θύματα χρόνο 

ώστε να ανακάμψουν ψυχολογικά, να παύσουν οποιουσδήποτε δεσμούς με τους 

δράστες και να αποστασιοποιηθούν ώστε να αποφασίσουν δίχως πίεση και νηφάλια για 

το αν θα συνεργαστούν με τις αρχές στην υπόθεση εμπορίας. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου περισυλλογής, τα υποτιθέμενα θύματα 

έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στη χώρα. Δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα 

καταγωγής τους ακόμη και στην περίπτωση που είχε ήδη εκδοθεί απόφαση απέλασής 

τους (η οποία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της περιόδου «περισυλλογης»). Έχουν 

επίσης δικαίωμα ιατρικής περίθαλψης και πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής και 

ψυχολογικής υποστήριξης που παρέχουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), 
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 Στο στάδιο της ανάκρισης ενός παιδιού θύματος-μάρτυρα εμπορίας, ο νόμος απαιτεί την παρουσία 

παιδοψυχολόγου, παιδοψυχίατρου ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος, κανονικού 

ψυχολόγου ή ψυχίατρου. Η εξέταση του θύματος θα πρέπει να γίνεται δίχως αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση. Άρθρο 4 του Νόμου 4198/2013.  
117

 Πρόκειται για την KYA 30651/2014 που έλαβαν από κοινού οι υπουργοί α) Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γ) Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.  
118

 Ελλάδα/ Άρθρο 1(ια) του Νόμου 4251/2014 (01-04-2014). 
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οργανισμοί συμβεβλημένοι με το ΕΣΥ και οι Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής.
119

 Οι 

αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές και διωκτικές αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν την 

προστασία των θυμάτων εμπορίας, ενώ επίσης θα πρέπει να τους εξηγούν τα 

δικαιώματά τους μεταφρασμένα στη γλώσσα τους, όπως επίσης και τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες και τη νομική υποστήριξη.
120

 Στην περίπτωση που το πιθανολογούμενο 

θύμα είναι ασυνόδευτος ανήλικος, τότε οι αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωμένες να 

κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προσδιορίσουν την ταυτότητα και την 

εθνικότητα του παιδιού. Οφείλουν να ψάξουν για την οικογένειά του και να 

εξασφαλίσουν την πρόσβασή του σε νομική εκπροσώπηση, εφόσον αυτή κριθεί 

απαραίτητη κατά τη διαδικασία της ποινικής έρευνας. Εάν οι αρχές εξακριβώσουν ότι 

το άτομο δεν συνοδεύεται από άλλα μέλη της οικογένειάς τους, τότε ο Εισαγγελέας 

μπορεί να ζητήσει τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου θεωρεί αναγκαίο για τη φροντίδα του 

παιδιού, έως ότου το δικαστήριο ορίσει νόμιμο κηδεμόνα.
121

 Παράλληλα, αυτή η 

περίοδος «περισυλλογής» μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή με εισαγγελική 

απόφαση, σε περίπτωση που: α) οι διωκτικές αρχές ανακαλύψουν ότι το θύμα έρχεται 

εκ νέου σε επαφή με τους διακινητές του, β) νέα στοιχεία έρθουν στο φως με 

αποτέλεσμα το θύμα να μην μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως θύμα εμπορίας ανθρώπων, ή 

γ) συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
122

  

 

Το δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας  

Μετά το πέρας της περιόδου περισυλλογής, τα αναγνωρισμένα θύματα εμπορίας 

ανθρώπων μπορούν να λάβουν άδεια διαμονής, εφόσον όμως πληρούνται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Άδεια διαμονής μπορεί να χορηγηθεί όταν κριθεί ότι η 

παραμονή του θύματος είναι χρήσιμη για την ποινική έρευνα, όταν το θύμα είναι 

πρόθυμο να συνεργαστεί με την αστυνομία ή όταν έχει διακόψει κάθε σχέση με τους 

φερόμενους ως δράστες της εμπορίας ανθρώπων. Η άδεια ισχύει για 12 μήνες και είναι 

ανανεώσιμη για όσο διάστημα συντρέχουν οι αρχικές συνθήκες για τη χορήγησή της. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η άδεια διαμονής επιτρέπει στο θύμα της 

εμπορίας την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και σε επαγγελματική κατάρτιση 

και εκπαίδευση.
123

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 12μηνη άδεια διαμονής που 

χορηγείται συγκεκριμένα στα θύματα εμπορίας ανθρώπων μπορεί ανανεωθεί για ένα ή 

περισσότερα χρόνια, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις. Το 2012, χορηγήθηκε άδεια διαμονής σε 63 από τους 74 αιτηθέντες.
124

 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που μας παραχώρησε το Υπουργείο 

Εσωτερικών (τον Νοέμβριο του 2014), χορηγήθηκαν 20 άδειες διαμονής σε γυναίκες 

θύματα εμπορίας ηλικίας μεταξύ 19 και 49 ετών. Αυτές οι άδειες χορηγήθηκαν με 

βάση τις διατάξεις που περιέχονται στον Κώδικα Μετανάστευσης και, επομένως, 
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 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, Νόμος 4251/2014, Άρθρο 54. 
120

 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, Νόμος 4251/2014, Άρθρο 51. 
121

 Νόμος 4251/2014, Άρθρο 50.  
122

 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, Νόμος 4251/2014, Άρθρο 49 (3) και (4). 
123

 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, Νόμος 4251/2014, Άρθρο 54. 
124

 Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Παρακολούθηση και την 

Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, Υπουργείο Εξωτερικών.  
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αφορούν αποκλειστικά εκείνα τα θύματα εμπορίας που συναίνεσαν σε συνεργασία με 

την αστυνομία στην ποινική έρευνα και τη δικαστική διαδικασία. 

Από την άλλη, οι συγκεκριμένες άδειες διαμονής δεν μπορούν να ανανεωθούν, 

ενώ μπορούν ακόμη και να ανακληθούν, σε περίπτωση που οι αρχές κρίνουν ότι η 

καταγγελία του ατόμου έγινε με δόλο
.
 που έρθει εκ νέου σε επαφή με τους φερόμενους 

ως δράστες της εμπορίας ανθρώπων
.
 ή όταν η διαδικασία της ποινικής έρευνας για την 

εν λόγω υπόθεση εμπορίας ολοκληρωθεί.
125

 Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η άδεια 

διαμονής μπορεί και πάλι να ανανεωθεί αφότου έχουν ολοκληρωθεί η έρευνα και η 

δικαστική διαδικασία. Προϋπόθεση είναι η άδεια να αφορά σε θύματα που έχουν 

υποστεί σωματική βλάβη ή καταπάτηση της σεξουαλικής ελευθερίας τους, καθώς και 

σε θύματα των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο.
126

 Σε διαφορετική περίπτωση, 

μέσα σε έναν μήνα από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης κατά την ποινική και 

δικαστική διαδικασία σε σχέση με την πράξη της εμπορίας, οι κάτοχοι άδειας διαμονής 

που χορηγείται αποκλειστικά σε θύματα εμπορίας δικαιούνται να ζητήσουν την 

υπαγωγή τους σε διαφορετικό μεταναστευτικό καθεστώς και να αιτηθούν για κάποιο 

άλλο είδος άδειας διαμονής.
127

 Σε αυτή την περίπτωση, ο αιτούμενος πρέπει να πληροί 

τα κριτήρια που ισχύουν για το εκάστοτε είδος άδειας διαμονής για την οποία αιτείται. 

Από την άλλη, δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ή ένδειξη στον Κώδικα 

Μετανάστευσης ότι η αναγνώριση κάποιου ως θύμα εμπορίας ανθρώπων στο παρελθόν 

θα αποτελέσει συντελεστή βαρύτητας προς μία θετική απόφαση στο μέλλον. Ο 

Κώδικας Μετανάστευσης αναφέρει απλώς ότι οι αρμόδιες αρχές που εξετάζουν τη νέα 

αίτηση για άδεια διαμονής θα λαμβάνουν υπόψη τους αυτό το δεδομένο, δίνοντας 

προτεραιότητα στις εν λόγω αιτήσεις.
128

  

Τα θύματα που δεν είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις αρχές στη δίωξη 

των δραστών δικαιούνται επίσης άδεια διαμονής – στην περίπτωσή τους για λόγους 

ανθρωπιστικούς. Με την αναγνώρισή τους ως θύματα αυτού του είδους μέσω σχετικής 

πράξης του Εισαγγελέα, μπορεί να τους χορηγηθεί άδεια διαμονής ενός έτους. Αυτή η 

άδεια μπορεί να ανανεωθεί για περισσότερα από ένα έτη, εφόσον η διαδικασία της 

ποινικής έρευνας -στην οποία το θύμα αποτελεί βασικό μάρτυρα- βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Αυτή η άδεια διαμονής επιτρέπει στο θύμα να εργαστεί. Ωστόσο, αφότου ολοκληρωθεί 

η ποινική έρευνα μπορεί να ανανεωθεί μόνο για ένα έτος επιπλέον.
129

 Στη συνέχεια, το 

θύμα έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την απόκτηση άλλου είδους άδειας στο πλαίσιο 

του Κώδικα Μετανάστευσης, για την οποία πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις.  

Σύμφωνα με κοινωνικούς λειτουργούς από ΜΚΟ που συμμετείχαν στις 

συνεντεύξεις μας, η διαφοροποίηση των δικαιωμάτων για αυτές τις δύο κατηγορίες 

θυμάτων μέσω της υπαγωγής τους σε διαφορετικά νομικά πλαίσια, είναι προβληματική 

και θα πρέπει να τροποποιηθεί. Η διαφοροποίηση αυτή θα πρέπει αναμφίβολα να 

καταργηθεί, ιδίως με δεδομένο ότι τα δύο πλαίσια παρέχουν άνισα δικαιώματα στα 

θύματα εμπορίας που συνεργάζονται και σε όσους δεν είναι διατεθειμένοι να 

συνεργαστούν με τις αρχές. Αυτοί που δεν συνεργάζονται με την αστυνομία μπορούν 
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 Νόμος 4251/2014, Άρθρο 55.  
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 Βλ. Προεδρικό Διάταγμα 233/2003, Άρθρο 1 (2). 
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 Άρθρα 49-56 του Νόμου 4251/2014 (01-04-2014).  
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 Νόμος 4251/2014, Άρθρο 56. 
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 KYA 30651/2014, Άρθρο 1.  
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μόνο να βρουν αμειβόμενη απασχόληση, ενώ όσοι συνεργάζονται απολαμβάνουν 

περισσότερα δικαιώματα, όπως η πρόσβαση σε διάφορες μορφές απασχόλησης, σε 

ιατρική περίθαλψη, σε επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση.
130

 Παρ’ όλο που 

στην πράξη αυτή η ανισότητα δεν αποτελεί ουσιαστική διαφορά -τα θύματα εμπορίας 

ανθρώπων είναι μάλλον απίθανο να βρουν κάποια θέση πλήρους απασχόλησης προτού 

ολοκληρωθεί η αποκατάστασή τους, η οποία συνήθως χρειάζεται αρκετό χρόνο- 

εγείρει εντούτοις ερωτήματα και αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο η πρόθεση των 

ιθυνόντων είναι να μεταχειριστούν τις δύο κατηγορίες θυμάτων σε ισότιμη βάση. Δεν 

υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες όσον αφορά την πρόσβαση των 

θυμάτων εμπορίας σε ιατρική περίθαλψη, στην οποία ωστόσο τα προβλήματα έχουν 

εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα – δεν αφορούν την πρόσβαση καθεαυτή, αλλά 

περισσότερο τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού και κατάλληλων 

υποδομών, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα προβλήματα των 

θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα 

ενοποιημένο πλαίσιο που θα θεσπίζει ένα ενιαίο και συνεκτικό σύνολο νομικών 

διατάξεων και για τις δύο κατηγορίες θυμάτων, το οποίο θα λειτουργεί ως ξεκάθαρο 

μήνυμα για τα θύματα που δεν είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με την αστυνομία και 

θα τους ενθαρρύνει να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
131

  

 

Πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης  

Τα θύματα και τα δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 

αρωγής και υποστήριξης ανεξάρτητα από το εάν έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως 

θύματα μέσω «Πράξης Χαρακτηρισμού»
.
 αρκεί να προσφύγουν σε οποιοδήποτε από τα 

όργανα που είναι αρμόδια για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, τα οποία με τη σειρά 

τους οφείλουν να ενημερώνουν τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές σχετικά με το 

συμβάν.132 Τα θύματα εμπορίας μπορούν να αναφέρουν το συμβάν ή να αναζητήσουν 

βοήθεια είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω των διαθέσιμων γραμμών τηλεφωνικής 

υποστήριξης οι οποίες απευθύνονται τόσο στα θύματα όσο και στα άτομα που 

επιθυμούν να αναφέρουν κάποιο περιστατικό, ενώ παρέχουν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και παραπέμπουν σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε οργανισμούς που 

εξυπηρετούν τα θύματα εμπορίας και στις αρχές επιβολής του νόμου.
133

 Τα 

αναγνωρισμένα ή δυνητικά θύματα εμπορίας έχουν πρόσβαση σε προστασία και αρωγή 

που παρέχουν διάφορες κρατικές υπηρεσίες και οργανισμοί, καθώς και οι αρχές της 
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 Βλ. Προεδρικό Διάταγμα 233/2003, Άρθρα 5-7. 

131
 Συνέντευξη, κ. Καπετανάκη, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 

2014. 
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 Άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 233/2003 (28-08-2003). 
133

 Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο προς το παρόν βρίσκεται υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, διατηρεί τηλεφωνική γραμμή έκτακτης 

ανάγκης που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, από το 2011 μέχρι σήμερα. Επίσης, διατηρεί την Εθνική 

Γραμμή Παιδικής Προστασίας, η οποία επίσης λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και στελεχώνεται από 

κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, ενώ απευθύνεται σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο 

εξαιτίας κακοποίησης, αμέλειας, εμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευσης. Παρ’ όλα αυτά, 

λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού ως απόρροια της συρρικνούμενης δημόσιας χρηματοδότησης, 

υπάρχουν ανησυχίες ότι το Κέντρο δεν θα καταφέρει να διατηρήσει τη λειτουργία της συγκεκριμένης 

τηλεφωνικής γραμμής, τουλάχιστον όχι σε εικοσιτετράωρη βάση.     

Βλ. http://impact-eu.org/files/IMPACT%20NATIONAL%20GR%2011032014.pdf, p. 137. 



Παρακολουθωντας & Αξιολογωντας τα Μετρα για την Ενταξη των Ευάλωτων Ομάδων 
Μεταναστών 

ASSESS Integration of Vulnerable Migrants             71 

 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Η προστασία και η αρωγή τους παρέχονται εφόσον τα θύματα 

το επιθυμούν και τις αναζητήσουν, και ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται σε εξέλιξη η 

διαδικασία ποινικής ανάκρισης για την περίπτωσή τους.  

 Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων δικαιούνται διαμονή σε κάποια από τις δομές 

φιλοξενίας και προστασία καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης. Οι αρμόδιοι δημόσιοι 

οργανισμοί, τα υπουργεία και οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αρμόδια για 

την παροχή καταλύματος στα θύματα εμπορίας, ενώ οφείλουν να ζητήσουν τη βοήθεια 

της αστυνομίας για την προστασία των θυμάτων στην περίπτωση που η ζωή τους 

βρίσκεται σε κίνδυνο. Στην πράξη, ωστόσο, η διαμονή παρέχεται μόνον εφόσον το 

καταφύγιο στο οποίο διαμένουν έχει τη δυνατότητα να τους στεγάσει μακροχρόνια και 

το επιτρέπουν οι εσωτερικοί του κανονισμοί. Η κύρια -εάν όχι η μοναδική- δημόσια 

υπηρεσία που παρέχει υποστήριξη και στέγαση στα θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι 

το Ελληνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Επιπλέον, η οργάνωση και 

λειτουργία των καταφυγίων γίνεται από μη-κυβερνητικούς οργανισμούς που έχουν 

λάβει χρηματοδότηση για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό. 

 Το ΕΚΚΑ διαθέτει εγκαταστάσεις όπου παρέχεται προσωρινή διαμονή σε 

διάφορα ευάλωτα άτομα και ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων εμπορίας, σε 

συνδυασμό και κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαμονής τους σε κάποιο από τα καταφύγια του ΕΚΚΑ. Το 2012, το ΕΚΚΑ 

λειτουργούσε δύο τέτοια καταφύγια που είχαν τη δυνατότητα φιλοξενίας 60 ατόμων 

στην περιοχή της Αττικής (στην πρωτεύουσα της Αθήνας και τα περίχωρά της) και 

άλλων 20 ατόμων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της 

Ελλάδας). Την ίδια χρονιά, το ΕΚΚΑ σε συνεργασία με ΜΚΟ έθεσαν επίσης σε 

λειτουργία τρία επιπλέον καταφύγια στον Βόλο, την Πεντέλη (στην περιοχή της 

Αττικής) και τη Θεσσαλονίκη, τα οποία απευθύνονται σε θύματα ενδοοικογενειακής 

βίας, σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και σε ασυνόδευτους ανηλίκους. Το 2010 και το 

2011, 36 θύματα εμπορίας διαφόρων εθνικοτήτων φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις 

του ΕΚΚΑ.
134

 Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι αποτελούν επίσης δυνητικά ή 

πραγματικά θύματα εμπορίας, μπορούν επίσης να αναζητήσουν υποστήριξη και 

καταφύγιο σε έντεκα εγκαταστάσεις διαμονής, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες (ΕΤΠ), από επιχορηγήσεις από τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (ΕΕΧ) και από την Πολιτεία, και τις οποίες διαχειρίζεται 

εξολοκλήρου το ΕΚΚΑ.
135

 Το 2013, 1.150 ανήλικοι παραπέμφθηκαν στα επιμέρους 

αρμόδια προγράμματα στέγασης και προστασίας. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων (ΓΓΙΦ) σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές σε ολόκληρη τη χώρα έχουν 

δημιουργήσει καταφύγια για τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία και κακοποίηση, 

συμπεριλαμβανομένων και των θυμάτων εμπορίας. Στο τέλος του 2013, βρίσκονταν σε 

λειτουργία 16 τέτοια καταφύγια, πέρα από τα τρία καταφύγια που λειτουργούν υπό την 

αιγίδα του ΕΚΚΑ και από το καταφύγιο που λειτουργεί η ΜΚΟ Α21 Campaign, το 
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 Βλ. Επιστολή-απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς Έλληνα 

βουλευτή, Αρ. 144023, 8 Μαρτίου 2012.  
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 Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνική Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) είναι ο εθνικός φορέας που έχει ως αρμοδιότητα 

τον συντονισμό του δικτύου υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης, φροντίδας και αλληλεγγύης σε άτομα, 

οικογένειες ή ομάδες που βρίσκονται σε καταστάσεις κρίσης και έχουν ανάγκη από άμεση κοινωική 

αρωγή και φροντίδα, όπως πρόσφυγες και ασυνόδευτα ανήλικα.  
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οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε θύματα εμπορίας προσφέροντάς τους 

εξειδικευμένη βοήθεια και νομική υποστήριξη.
136

 

Για την παροχή υποστήριξης και στέγασης, οι κρατικές αρχές συνεργάζονται 

επίσης ή υπογράφουν συμβάσεις με μη-κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς φορείς ή με ΜΚΟ 

που απευθύνονται σε θύματα εμπορίας ανθρώπων.
137

 Προς το παρόν, ΜΚΟ όπως η 

PRAKSIS λειτουργούν ένα ξενώνα φιλοξενίας, όχι ειδικά για ΘΕΑ, αλλά γενικά για 

άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως αιτούντες άσυλο, θύματα 

βασανιστηρίων, άτομα με χρόνιες παθήσεις και άλλους, όπως και δύο κέντρα για 

ασυνόδευτους ανήλικους. 
138

 Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτά τα 

κέντρα, η PRAKSIS ασχολείται με προληπτική εργασία, συμβουλευτική, 

πληροφόρηση και υποστήριξη στους ανηλίκους που διατρέχουν τον κίνδυνο να πέσουν 

θύματα εμπορίας. Γενικότερα, κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μέσω των 

υποδομών ιατρικής βοήθειας που λειτουργούν, οι κοινωνικοί λειτουργοί της PRAKSIS 

συναναστρέφονται με άτομα για τα οποία έχουν υποψίες ότι είναι θύματα εμπορίας. 

Εάν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί μέσα από περαιτέρω ερωτήσεις στα πλαίσια μιας 

συνέντευξης, η PRAKSIS επικοινωνεί με τη μονάδα καταπολέμησης της εμπορίας της 

ΕΛΑΣ και ενημερώνει για το περιστατικό, ενώ συνεργάζονται προκειμένου να 

παράσχουν προστασία και υποστήριξη στα εν λόγω θύματα.
139

  

 Παρόλο που τα θύματα εμπορίας ανθρώπων δικαιούνται στέγαση και 

εξειδικευμένη βοήθεια, εντούτοις υπάρχουν αρκετά πρακτικά προβλήματα που δεν 

τους επιτρέπουν να αποκτήσουν πρόσβαση και να επωφεληθούν από αυτή τη βοήθεια. 

Κατ’ αρχάς, οι δομές κοινωνικής αρωγής και υποστήριξης που αναφέρονται στη 

νομοθεσία -η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί μάλλον παρωχημένη- που περιγράψαμε 

στην προηγούμενη παράγραφο (Προεδρικό Διάταγμα 233/2003), είτε δεν υπάρχουν 

πλέον, είτε στερούνται εξειδικευμένου και καταρτισμένου προσωπικού που θα ήταν σε 

θέση να ασχοληθεί με τα άτομα που έχουν πέσει θύματα εμπορίας, με αποτέλεσμα να 

μην είναι κατάλληλες για την παροχή της απαραίτητης φροντίδας στα θύματα.
140

  

 Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας και οι δομές υποστήριξης που είναι περισσότερο 

εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες στην μεταχείριση των θυμάτων εμπορίας 

ανθρώπων βασίζονται συνήθως σε επιμέρους προγράμματα, συνεπώς είναι 

προσωρινές. Λειτουργούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή για όσο 

υπάρχει χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, στις αρχές του 2000, η Υπηρεσία Διεθνούς 
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 Το καταφύγιο του ΕΚΚΑ προσέφερε βοήθεια σε 15 νέες περιπτώσεις το 2013, όπως και το καταφύγιο 

της Α21 σε 20 περιπτώσεις το 2013. Βλ. «Ετήσια Εθνική Έκθεση για την Καταπολέμηση της Εμπορίας 

Ανθρώπων» του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για την Παρακολούθηση και την Καταπολέμηση της 

Εμπορίας Ανθρώπων, Υπουργείο Εξωτερικών, σελ. 5-6. Η ΜΚΟ Α21, η οποία ασχολείται με την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, διατηρεί και αυτή τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης για 

την αναφορά υποθέσεων και την παροχή υπηρεσιών και βοήθειας. Η Α21 Campaign συνεργάζεται με 

γραφείο υπηρεσιών διερμηνείας και, ως εκ τούτου, παρέχει τη δυνατότητα τηλεφωνικής διερμηνείας σε 

170 γλώσσες.  

Βλ. http://www.1109.gr/eng/content/frequently-asked-questions/gjwqm1#1.  
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 Προεδρικό Διάταγμα 233/2003 για την «Προστασία και Αρωγή στα Θύματα των Εγκλημάτων» που 

ορίζονται σε διάφορα άρθρα του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ αυτών και τα θύματα εμπορίας, Άρθρα 1-4. 
138

 Συνέντευξη, Ντίνα Βαρδαραμάτου, PRAKSIS, 23-09-14, Αθήνα. 
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 Συνέντευξη, Ντίνα Βαρδαραμάτου, PRAKSIS, 23-09-14, Αθήνα. 
140

 Συνέντευξη, κ. Δάφνη Καπετανάκη, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο 
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Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών είχε 

χρηματοδοτήσει ΜΚΟ που ειδικεύονταν στην παροχή κοινωνικής αρωγής και 

υποστήριξης στα θύματα εμπορίας. Μεγάλες και αναγνωρισμένες ΜΚΟ όπως η 

Κλίμακα είχαν δημιουργήσει ένα καταφύγιο για θύματα εμπορίας, το οποίο 

λειτούργησε από το 2004 έως το 2006 αλλά έπαψε να λειτουργεί όταν σταμάτησε η 

χρηματοδότηση από την ΥΔΑΣ. Άλλες ΜΚΟ όπως το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες (ΕΣΠ) έχουν ολοκληρώσει προγράμματα οικονομικής και νομικής 

υποστήριξης στα θύματα εμπορίας, τα οποία επίσης τερματίστηκαν αφότου σταμάτησε 

η χρηματοδότηση. Αφότου εκδηλώθηκε η οικονομική κρίση και εφαρμόστηκαν τα 

μέτρα λιτότητας το 2009-2010, έχουν απομείνει ελάχιστες δομές φιλοξενίας και 

προγράμματα ειδικά για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Με εξαίρεση μία 

εξειδικευμένη δομή που λειτουργεί η ΜΚΟ Α21 στη Θεσσαλονίκη, πλέον υπάρχουν 

μόνο κρατικά καταφύγια, όπως αυτά που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ελληνικού 

Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) ή τα καταφύγια που λειτουργεί η Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές ανά 

την Ελλάδα.
141

  

 Η νομοθεσία ενάντια στην εμπορία ανθρώπων δεν κάνει σαφή διαχωρισμό 

ανάμεσα στην προσωρινή και τη μακροπρόθεσμη βοήθεια. Βοήθεια και προστασία 

παρέχονται για όσο διάστημα θεωρείται απαραίτητο από τις υπηρεσίες που είναι 

αρμόδιες για την παροχή αυτών των υπηρεσιών και ανάλογα με την εκάστοτε 

περίπτωση.
142

 Στην πράξη, καθεμία από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες διαθέτει σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τους δικούς της κανονισμούς αναφορικά με τη 

διάρκεια της διαμονής, με βάση το είδος των θυμάτων που φιλοξενεί και τους 

διαθέσιμους πόρους. Για παράδειγμα, τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας 

φιλοξενούνται συνήθως σε κάποια εγκατάσταση που φιλοξενεί γενικότερα όλες τις 

κατηγορίες παιδιών (ορφανά, κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά, ασυνόδευτοι 

ανήλικοι). Οφείλουμε επίσης να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχουν ελάχιστες 

προδιαγραφές για την παροχή υποστήριξης και φροντίδας που να εφαρμόζονται γενικά. 

Αυτό σημαίνει ότι η κάθε υπηρεσία ακολουθεί τις δικές της βέλτιστες πρακτικές με 

βάση τους πόρους που έχει στη διάθεσή της, ενώ δεν υπάρχουν επίσης κοινές 

μεθοδολογίες με την ίδια δομή που να εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη χώρα σε σχέση 

με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε παιδιά-θύματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 

οι δημόσιες υπηρεσίες και οι ΜΚΟ ενεργούν με βάση τα επαγγελματικά πρότυπα για 

την αξιολόγηση των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού και την κάλυψη των 

αναγκών του. Παρ’ όλα αυτά, η έλλειψη πρότυπων διαδικασιών εύλογα μεταφράζεται 

σε έλλειψη παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτών των προγραμμάτων ως προς τον 

βαθμό στον οποίο συνδράμουν την αποκατάσταση και την ευημερία του θύματος.  

Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων σε σχέση με 

την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες αρωγής και στέγασης οφείλεται επίσης στο γεγονός 

ότι οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης 

συχνά συλλαμβάνονται ως παράτυποι μετανάστες, οπότε και στέλνονται σε κάποιο 

κέντρο κράτησης. Οι κρατικές αρχές έχουν συνάψει συμφωνίες με ΜΚΟ, βάσει των 
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οποίων οι ΜΚΟ μπορούν να μεταφέρουν τα πιθανολογούμενα ή εξακριβωμένα θύματα 

εμπορίας από τα κέντρα κράτησης σε εξειδικευμένα καταφύγια. Σύμφωνα με τις ΜΚΟ, 

στην πλειοψηφία του το προσωπικό των κέντρων κράτησης διαθέτει ελάχιστη -εάν όχι 

καθόλου- κατάρτιση αναφορικά με τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των θυμάτων 

εμπορίας και παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για 

τους συνοριοφύλακες και τους ακτοφύλακες,  

Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων σε σχέση με 

την πρόσβαση σε βοήθεια και κατάλυμα οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι οι ΠΤΧ που 

έχουν υποστεί εμπορία για εκμετάλλευση συχνά συλλαμβάνονται ως παράτυποι 

μετανάστες, οπότε και τοποθετούνται σε κάποιο κέντρο κράτησης. Οι κρατικές αρχές 

έχουν συνάψει συμφωνίες με ΜΚΟ, βάσει των οποίων οι ΜΚΟ έχουν τη δυνατότητα 

να μεταφέρουν τα πιθανολογούμενα ή αναγνωρισμένα θύματα από τα κέντρα κράτησης 

σε ειδικά καταφύγια. Σύμφωνα με τις ΜΚΟ, στην πλειοψηφία τους οι εργαζόμενοι στα 

κέντρα κράτησης διαθέτουν ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση σε θέματα εντοπισμού 

και ταυτοποίησης των θυμάτων εμπορίας και παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Το 

ίδιο ισχύει και για τους συνοριοφύλακες και τους λιμενοφύλακες, οι οποίοι συνεπώς 

δεν έχουν τα προσόντα και δεν είναι σε θέση να εντοπίζουν τα θύματα εμπορίας και 

παράνομης διακίνησης ανθρώπων κατά τη διάρκεια των χερσαίων και θαλάσσιων 

επιχειρήσεων.
143

 Παρόλο που το νομικό πλαίσιο επιτρέπει κατ’ αρχήν στα θύματα 

εμπορίας την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και στο δημόσιο σύστημα 

υγείας, στην πράξη τόσο η πρόσβαση όσο και η διαθεσιμότητα κατάλληλης φροντίδας 

και υποστήριξης είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου 

Εξωτερικών των ΗΠΑ (US State Department) του 2013 για την εμπορία ανθρώπων 

στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καταφύγιο για τους άνδρες-θύματα, ή κάποιο καταφύγιο 

έκτακτης ανάγκης στο οποίο να έχουν εύκολη πρόσβαση τα θύματα.
144

 Ακόμη πιο 

σημαντικό όμως, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα που 

να στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών και ψυχολογικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα θύματα εμπορίας, όπως μας αποκάλυψαν οι 

κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι ειδικοί κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.
145

  

Προτού παραπεμφθεί στις ειδικές εγκαταστάσεις πρόνοιας, στέγασης και 

υποστήριξης, το άτομο θα πρέπει να παρουσιαστεί στην αστυνομία και να δηλώσει 

θύμα εμπορίας. Σύμφωνα με τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων που συλλέξαμε μέσω 

συνεντεύξεων, οι πιθανότητες να παρουσιαστεί κάποιος από τους κρατούμενους 

παράτυπους μετανάστες, ή οποιοσδήποτε άλλος, ενώπιον των αρχών προκειμένου να 

αναφέρει την κατάστασή του είναι ελάχιστες, αφού οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο δεν 

είναι ρεαλιστικές. Τα άτομα που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι 

μάλλον απίθανο να απευθυνθούν στις αστυνομικές ή στις δικαστικές αρχές για να 

καταγγείλουν το περιστατικό, αφού από ψυχολογική άποψη είναι απίθανο να διαθέτουν 

την απαραίτητη εμπιστοσύνη στις αρχές και είναι απλώς πολύ φοβισμένοι για να 

κάνουν κάτι τέτοιο. Ο ριζωμένος φόβος είναι σε μεγάλο βαθμό ο λόγος της σχέσης και 
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της εξάρτησής τους από τους διακινητές τους, ενώ γνωρίζουμε ότι ο φόβος αποτελεί 

μια συναισθηματική κατάσταση που διαστρεβλώνει τη συνείδηση του ατόμου. Τα 

θύματα είναι απίθανο να βρίσκονται σε θέση να μιλήσουν έστω και σε κάποιον 

δικηγόρο σχετικά με μια εμπειρία τόσο οδυνηρή, ψυχικά και συναισθηματικά επιζήμια 

που τους στιγματίζει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει προηγουμένως να τους 

παρασχεθεί εξειδικευμένη βοήθεια και συμβουλευτική που θα τους προετοιμάσει και 

θα τους ενθαρρύνει για κάτι τέτοιο.
146

 Τα θύματα είναι πολύ λιγότερο πιθανό να 

αναφέρουν την κατάσταση εκμετάλλευσης την οποία βιώνουν με δική τους 

πρωτοβουλία, παρά όταν τελούν υπό κοινωνική προστασία και έχουν αναπτύξει μια 

σχέση εμπιστοσύνης με τους κοινωνικούς λειτουργούς.
147

  

 

Πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση 

Τα αναγνωρισμένα θύματα εμπορίας κάτω των 18 ετών έχουν πρόσβαση και μπορούν 

να εγγραφούν στα δημόσια σχολεία, στα οποία υπάρχουν ειδικές τάξεις υποδοχής ή 

διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
148

 Εντούτοις, δεν υπάρχουν άλλες ειδικές ή 

περισσότερο λεπτομερείς διατάξεις αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνθήκες για την 

εγγραφή τους. 

 

III.2 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αναφορικά με την ένταξη των 

ΘΕΑ 

Όπως τονίζουν οι εμπειρογνώμονες, ένα βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι ο 

αριθμός των επίσημα αναγνωρισμένων και καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας 

ανθρώπων είναι αμελητέος. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει επειδή υπάρχουν λίγα ή 

καθόλου θύματα σεξουαλικής, εργασιακής ή άλλης μορφής εκμετάλλευσης. Αντίθετα, 

ο μικρός αριθμός επίσημων περιπτώσεων είναι ενδεικτικός για τις σοβαρές 

ανεπάρκειες όσον αφορά τον προληπτικό εντοπισμό και την ταυτοποίηση των 

θυμάτων, από κατάλληλα ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της αστυνομίας, 

των αρχών κοινωνικής πρόνοιας τόσο στο τοπικό όσο και στο εθνικό επίπεδο, του 

συστήματος υγείας, κοκ. Αυτή η σημαντική απόκλιση στην επίσημη καταγραφή των 

θυμάτων από την πραγματικότητα του φαινομένου οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, είτε 

στην παντελή απουσία είτε στην ελλιπή εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών για 

τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των θυμάτων εμπορίας. Αντί να υποθέτουμε ότι τα 

θύματα απλώς θα προσέλθουν στην αστυνομία για να δηλώσουν ότι έπεσαν θύματα 

εμπορίας, και θα καταθέσουν οι ίδιοι προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία ποινικής 

διερεύνησης, είναι μάλλον προτιμότερο να θεωρήσουμε επιτακτική την ανάγκη να 

βελτιωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων εμπορίας μέσα από την έμφαση 

τόσο (αν όχι και περισσότερο) στην εντατική κοινωνική εργασία, όσο και στη νομική 

υποστήριξη και στη διαδικασία της ποινικής δίωξης. Συνεπώς είναι δύσκολο να 

αξιολογήσουμε τη φάση της ένταξης, τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στις 
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πρότερες φάσεις της ταυτοποίησης/εντοπισμού και κοινωνικής προστασίας και 

υποστήριξης των θυμάτων.
149

  

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στις συνεντεύξεις μας με εμπειρογνώμονες και 

κοινωνικούς λειτουργούς, οι διατάξεις και τα μέτρα που προβλέπονται στο υπάρχον 

νομικό πλαίσιο έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα ως προς την προώθηση στην 

πράξη της ένταξης των θυμάτων εμπορίας. Εν μέρει, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

ελληνική νομοθεσία, πρακτική και πολιτική έχουν μέχρι στιγμής εστιαστεί 

περισσότερο στην αρχική προστασία των θυμάτων παρά στην ένταξή τους, η οποία 

θεωρείται ως ένα μεταγενέστερο στάδιο που ακολουθεί την πρώτη φάση της 

υποστήριξης και αρωγής των θυμάτων. Από τη στιγμή που τα θύματα αποκατασταθούν 

νοητικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά, μπορούν να θεωρηθούν έτοιμοι για ένταξη 

στην αγορά εργασίας, στο εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα για την οικοδόμηση 

μιας νέας, φυσιολογικής ζωής.
150

 Η ένταξη των θυμάτων εμπορίας αποτελεί 

μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, αφότου έχουν επιτευχθεί η προστασία, η 

υποστήριξη και η αποκατάστασή τους. Παρόλο που πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό στάδιο, η ένταξη δεν ξεκινά δίχως να έχουν επιτευχθεί προηγουμένως οι 

πρωταρχικές φάσεις του εντοπισμού και της ταυτοποίησης, καθώς και της κοινωνικής 

υποστήριξης και προστασίας των θυμάτων. 

Καθώς η ένταξη των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων δεν αναφέρεται ρητά ως 

στόχος της ελληνικής νομοθεσίας και πολιτικής, τόσο στο πεδίο της καταπολέμησης 

της εμπορίας όσο και στο πεδίο της νομοθεσίας περί μετανάστευσης, υπάρχει παντελής 

έλλειψη δεδομένων για το συγκεκριμένο θέμα. Η ίδια η μη συλλογή οποιονδήποτε 

στοιχείων σχετικά με τα θύματα εμπορίας είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι οι ειδικές 

ανάγκες των θυμάτων δεν λαμβάνονται ρητά υπόψη από το νομικό σύστημα και τις 

δομές κοινωνικής υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν με στόχο την παροχή βοήθειας 

σε αυτούς. Εκτός από τα δεδομένα για τον αριθμό των αναγνωρισμένων θυμάτων 

εμπορίας που συλλέγει η Ελληνική Αστυνομία, δεν διαθέτουμε στοιχεία για τον αριθμό 

των θυμάτων στα οποία παρέχονται, μεταξύ άλλων, στέγαση, ψυχολογική υποστήριξη 

και ιατρική φροντίδα. Πρόσφατα (Νοέμβριος 2014), Έλληνας βουλευτής (από κόμμα 

της Αριστεράς) υπέβαλε ερώτημα προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό 

Εξωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με τον 

ακριβή αριθμό των θυμάτων εμπορίας στα οποία χορηγήθηκαν κατάλυμα και άδεια 

διαμονής από το 2000 μέχρι σήμερα.
151

 Η έλλειψη δεδομένων σχετικά με τα θύματα 

αναμένεται να αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία μιας Εθνικής Βάσης Δεδομένων υπό 

την αιγίδα του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας 

Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως και το Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης 

και Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων. Ιδίως το τελευταίο (το Εθνικό 

Σύστημα) αναμένεται να οργανώσει το υπάρχον σύστημα κοινωνικής υποστήριξης των 

θυμάτων εμπορίας, βελτιώνοντας τις διαδικασίες ελέγχου για τον εντοπισμό των 
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Αθήνας, 9 Οκτωβρίου 2014.  
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 Συνέντευξη, κ. Δάφνη Καπετανάκη, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο 

Αθήνας, 9 Οκτωβρίου 2014.  
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 Βλ. ερώτηση σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων εξαιτίας της 

έλλειψης συνεργασίας ανάμεσα στις διωκτικές αρχές, η οποία υποβλήθηκε από την κ. Μαρία 

Γιαννακάκου στις 14 Νοεμβρίου 2014.  
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θυμάτων, τη διαδικασία ταυτοποίησης, καθώς και την παραπομπή τους σε καταφύγια 

που εφαρμόζουν εγκεκριμένα πρότυπα κοινωνικής αρωγής. Εν τω μεταξύ βέβαια, η 

απουσία δεδομένων δεν μας επιτρέπει προς το παρόν να αξιολογήσουμε τα 

αποτελέσματα. 

Μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα για τα αποτελέσματα των πολιτικών και 

των μέτρων που έχουν ως στόχο την κοινωνική υποστήριξη και τη σταδιακή ένταξη 

των θυμάτων εμπορίας, εξετάζοντας μια συγκεκριμένη υπόθεση εναντίον της Ελλάδας, 

η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέταση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Η προαναφερθείσα επιστολή-ερώτηση του 

Έλληνα βουλευτή που υποβλήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων τον Νοέμβριο του 2014, 

περιλαμβάνει αναφορά στην εν λόγω υπόθεση με τίτλο L.A. κατά της Ελλάδας , η οποία 

παραπέμφθηκε στο Στρασβούργο με τη νομική υποστήριξη του Ελληνικού 

Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ). H ενάγουσα σε αυτή την 

υπόθεση είχε αναγνωριστεί ως θύμα εμπορίας από το 2007, ενώ το 2014 βρέθηκε 

αντιμέτωπη με ανυπέρβλητα εμπόδια κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας 

διαμονής της. Αυτά τα εμπόδια οφείλονταν εν μέρει στο γεγονός ότι ο Κώδικας 

Μετανάστευσης απαιτεί πλέον από τα ίδια τα θύματα να λαμβάνουν οι ίδιοι βεβαίωση 

από τις διωκτικές αρχές, η οποία θα πιστοποιεί ότι η ποινική έρευνα για την υπόθεσή 

τους βρίσκεται σε εξέλιξη (ενώ μέχρι πρόσφατα αυτό γινόταν με συνεννόηση ανάμεσα 

στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες). Η υπόθεση της L.A. κατά της Ελλάδας φέρνει στο 

προσκήνιο τα γραφειοκρατικά κωλύματα αλλά και την απουσία κατάλληλα 

διαμορφωμένων διαδικασιών, την έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στις επιμέρους 

υπηρεσίες αλλά και καταρτισμένου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των 

διερμηνέων
.
 δηλαδή την έλλειψη όλων των στοιχείων που θα επέτρεπαν στα θύματα 

εμπορίας να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα και την κοινωνική υποστήριξη που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

 

 

Ομάδα Στόχος Πεδίο της ένταξης 
Δείκτες 

αποτελέσματος 
Πηγή δεδομένων 

 

 

Θύματα  

εμπορίας 

 

 

 

Δικαίωμα διαμονής 

74 ΠΤΧ που 

αναγνωρίστηκαν ως 

θύματα εμπορίας το 

2013 και τους 

δόθηκε μια περίοδος 

περισυλλογής
152

 

Εθνικά στατιστικά 

στοιχεία ή εθνικές 

βάσεις δεδομένων  

 

85% 
153

 

Γραφείο του Εθνικού 

Εισηγητή για την 

Παρακολούθηση και την 

Καταπολέμηση της 

                                                           
152

 ΠΤΧ θύματα εμπορίας στα οποία διατέθηκε περίοδος περισυλλογής, ως ποσοστό επί του συνολικού 

αριθμού των θυμάτων εμπορίας που ταυτοποιήθηκαν εντός του 2013. 
153

 Το 2012, χορηγήθηκε άδεια διαμονής σε 63 από τους 74 αιτηθέντες, ή στο 85% των περιπτώσεων. Τα 

στοιχεία αντλήθηκαν από το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Παρακολούθηση και την 

Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, Υπουργείο Εξωτερικών.  
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Εμπορίας Ανθρώπων 

του Υπουργείου 

Εξωτερικών 

ΠΤΧ θύματα 

εμπορίας που έλαβαν 

άδεια διαμονής επί 

μακρόν διαμένοντος/ 

μόνιμης διαμονής.
154

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εθνικά στατιστικά 

στοιχεία ή εθνικές 

βάσεις δεδομένων 

ΠΤΧ θύματα 

εμπορίας που 

επαναπατρίστηκαν 

στη χώρα καταγωγής 

τους. ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εθνικά στατιστικά 

στοιχεία ή εθνικές 

βάσεις δεδομένων 

Πρόσβαση σε 

προνοιακή και 

κοινωνική υποστήριξη 

 

Accommodation 

capacity of safe and 

suitable 

accommodation 

facilities for VoT
155

 

Εθνικά στατιστικά 

στοιχεία ή εθνικές 

βάσεις δεδομένων 

ΠΤΧ θύματα 

εμπορίας που 

παραπέμφθηκαν σε 

ασφαλή καταλύματα/ 

καταφύγια
156

 

Εθνικά στατιστικά 

στοιχεία ή εθνικές 

βάσεις δεδομένων 

ΠΤΧ θύματα 

εμπορίας στα οποία 

παρασχέθηκε 

ψυχολογική 

υποστήριξη
157

 

Εθνικά στατιστικά 

στοιχεία ή εθνικές 

βάσεις δεδομένων 

ΠΤΧ θύματα 

εμπορίας που έλαβαν 

ιατρική φροντίδα
158

 

Εθνικά στατιστικά 

στοιχεία ή εθνικές 

βάσεις δεδομένων 

                                                           
154

 ΠΤΧ θύματα εμπορίας που έλαβαν άδεια μόνιμης/ επί μακρόν διαμονής, ως ποσοστό επί του 

συνολικού αριθμού των θυμάτων εμπορίας που ταυτοποιήθηκαν το 2013.  
155

 Αριθμός των ατόμων (θύματα εμπορίας ανθρώπων) που μπορούν να στεγαστούν παράλληλα στις 

συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.  
156

 ΠΤΧ θύματα εμπορίας που παραπέμφθηκαν σε ασφαλή καταλύματα και καταφύγια, ως ποσοστό επί 

του συνολικού αριθμού των θυμάτων εμπορίας που ταυτοποιήθηκαν το 2013. 
157

 ΠΤΧ θύματα εμπορίας στα οποία παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη, ως ποσοστό επί του 

συνολικού αριθμού των θυμάτων εμπορίας που ταυτοποιήθηκαν εντός του 2013. 
158

 ΠΤΧ θύματα εμπορίας στα οποία παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, ως ποσοστό επί του συνολικού 

αριθμού των θυμάτων εμπορίας που ταυτοποιήθηκαν εντός του 2013. 
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Εκπαίδευση 

ΠΤΧ θύματα 

εμπορίας που 

εγγράφηκαν σε 

κάποιο μάθημα 

γλώσσας στη χώρα 

υποδοχής
159

 

Εθνικά στατιστικά 

στοιχεία ή εθνικές 

βάσεις δεδομένων 

Απασχόληση 

ΠΤΧ θύματα 

εμπορίας που 

εγγράφηκαν σε 

μαθήματα 

επαγγελματικής 

κατάρτισης
160

 

Εθνικά στατιστικά 

στοιχεία ή εθνικές 

βάσεις δεδομένων 

ΠΤΧ θύματα 

εμπορίας που βρήκαν 

εργασία
161

 

Εθνικά στατιστικά 

στοιχεία ή εθνικές 

βάσεις δεδομένων 

  

  

 

                                                           
159

 ΠΤΧ θύματα εμπορίας που εγγράφηκαν σε κάποιο μάθημα γλώσσας στη χώρα υποδοχής, ως ποσοστό 

επί του συνολικού αριθμού των θυμάτων εμπορίας που ταυτοποιήθηκαν το 2013. 
160

 ΠΤΧ θύματα εμπορίας που εγγράφηκαν σε κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, ως 

ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των θυμάτων εμπορίας που ταυτοποιήθηκαν εντός του 2013. 
161

 ΠΤΧ θύματα εμπορίας που βρήκαν εργασία, ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των θυμάτων 

εμπορίας που ταυτοποιήθηκαν εντός του 2013. 
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Συμπεράσματα 

Οι μετανάστριες έχουν επωφεληθεί από συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν 

αναπτυχθεί μέχρι σήμερα με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και 

από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ με ειδική στόχευση στην 

ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και την επαγγελματική 

κατάρτιση. Αυτές οι δράσεις ωστόσο υπήρξαν αποσπασματικές και περιπτωσιολογικές, 

με αποτέλεσμα να μην έχουν αντίκτυπο στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του 

εκάστοτε διαδοχικού ετήσιου προγράμματος (Στρατηγάκη, 2013). Πολλές 

μετανάστριες δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιες ευκαιρίες, κάτι που δεν οφείλεται 

αποκλειστικά και μόνο στις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες που είναι 

αποσπασματικές, περιπτωσιολογικές και προσωρινές. Η πρόσβασή τους σε νέες 

ευκαιρίες είναι περιορισμένη τόσο επειδή δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα, όσο και 

λόγω του γεγονότος ότι οι μετανάστριες απασχολούνται στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία στους άτυπους τομείς της οικονομίας, όπως οι υπηρεσίες φροντίδας και 

οικιακής εργασίας.  

Προκειμένου να αξιολογήσουμε την ένταξη των μεταναστριών στην αγορά 

εργασίας, οφείλουμε να έχουμε υπόψη τις τεράστιες διαφορές και ανισότητες που 

υπάρχουν ανάμεσα στις μετανάστριες που εργάζονται στην επίσημη οικονομία και σε 

όσες εργάζονται στους άτυπους τομείς της οικονομίας. Δεδομένου ότι εκ των 

πραγμάτων πρόκειται για μια «αόρατη» κοινωνική ομάδα που στερείται τα βασικά 

κοινωνικά, εργασιακά και πολιτικά δικαιώματα, οι περισσότερες μετανάστριες δεν 

αναλαμβάνουν συλλογική δράση για να εισακουστεί η φωνή τους. Αδυνατούν  να 

ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση ώστε να αναγνωρίσει τα δικαιώματά τους και να 

δράσει ανάλογα. Κατά συνέπεια, το κράτος προσποιείται ότι δεν τις «βλέπει», και το 

ίδιο ισχύει και για τις σχετικές πολιτικές. Η κατάσταση φαίνεται να είναι υπερβολικά 

δύσκολη στην περίπτωση αυτών που εργάζονται σε σπίτια, δηλαδή της πλειοψηφίας 

των μεταναστριών. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε 

παρέμβαση με στόχο την προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων που ενδέχεται 

να παραβιάζονται ανά πάσα στιγμή.  

Όσον αφορά τα παιδιά των μεταναστών, υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην 

ένταξή τους. Αυτά απορρέουν όχι τόσο από τα νομικά τους δικαιώματα, όσο από τους 

τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται στην πράξη η υπάρχουσα νομοθεσία για την 

εκπαίδευση. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η ένταξή τους 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο φυσικά και αποτελεί ένα βασικό μέσο για την 

ένταξή τους στην κοινωνία γενικότερα, είναι σε μεγάλο βαθμό ελλιπής. Τα 

συνταγματικά δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών διασφαλίζονται σε σχέση με 

την εκπαίδευση και την υγεία, ανεξάρτητα από το εάν οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα 

στην Ελλάδα ή όχι. Η πρόσβασή τους σε επιπλέον δικαιώματα, ωστόσο, εξαρτάται από 

το νομικό καθεστώς των γονιών τους, των οποίων η νομική και κοινωνική-οικονομική 

κατάσταση είναι συχνά επισφαλής. Από την άλλη, τα δικαιώματα που χορηγούνται στα 

παιδιά των μεταναστών, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Μετανάστευσης και 

Κοινωνικής Ένταξης (Άρθρο 97), δεν περιλαμβάνουν το δικαίωμα της ελεύθερης 

μετακίνησης εντός της ΕΕ. Έχει προταθεί να χρησιμοποιηθεί η πρόβλεψη για ειδική 

άδεια διαμονής σε μετανάστες δεύτερης γενιάς, η οποία περιλαμβάνεται στον Κώδικα, 

ως υποκατάστατο για την απόκτηση υπηκοότητας.  
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Στο πεδίο της εκπαίδευσης, τα παιδιά των μεταναστών έχουν πρόσβαση στα 

δημόσια σχολεία για την υποχρεωτική εκπαίδευση διάρκειας εννέα ετών. Η επίσημη 

πολιτική έχει θεσπίσει τα λεγόμενα «διαπολιτισμικά σχολεία» (πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης), καθώς και τις «τάξεις υποδοχής» προκειμένου να καλυφθούν κυρίως οι 

γλωσσικές παρά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών των μεταναστών. Έχει 

παρατηρηθεί σχετικά υψηλότερο ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μεταξύ 

των παιδιών των μεταναστών ύστερα από την πρώτη τάξη του γυμνασίου, συγκριτικά 

με τα ποσοστά εγκατάλειψης στο δημοτικό σχολείο. Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά των 

μεταναστών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εγκατάλειψης του συστήματος 

εκπαίδευσης και κατάρτισης προτού ολοκληρώσουν την ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Παράλληλα, τα παιδιά των μεταναστών παρουσιάζουν αισθητά 

χαμηλότερα ποσοστά δραστηριότητας σε σχέση με την απασχόληση, καθώς και 

υψηλότερα ποσοστά παιδικής φτώχειας και αποστέρησης (τα ποσοστά των οποίων 

παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης), σε 

σύγκριση με τα παιδιά των Ελλήνων πολιτών. Όσον αφορά τους ασυνόδευτους 

ανηλίκους, παρ’ όλο που θεωρητικά πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τα 

παιδιά των γηγενών, δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις σχετικές με την κηδεμονία στον 

Αστικό Κώδικα, οι οποίες να απευθύνονται συγκεκριμένα σε αυτή την ευάλωτη ομάδα 

των παιδιών. Αποτελεί κοινή πρακτική να ορίζεται ως κηδεμόνας ο επόπτης κάποιου 

από τα ιδρύματα υποδοχής. 

Αναφορικά με τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώ η ελληνική νομοθεσία και η 

πολιτική προνοούν για την κοινωνική υποστήριξη σε άτομα που έχουν αναγνωριστεί 

ως θύματα εμπορίας, η ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία στον μεσοπρόθεσμο και 

στον μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα δεν αναφέρεται ρητά ως στόχος της επίσημης 

πολιτικής στο συγκεκριμένο πεδίο. Στην πράξη, το βασικό πρόβλημα που θέτει 

ανυπέρβλητα εμπόδια στις προοπτικές για περαιτέρω ενσωμάτωση έχει να κάνει με τη 

δυνατότητα του νόμου και της πολιτικής, καθώς επίσης και με τον τρόπο που αυτά τα 

δύο εφαρμόζονται στην πράξη, να εντοπίζουν και να ταυτοποιούν τα θύματα. Πρώτον, 

οι πολιτικές θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη φάση του εντοπισμού και της 

ταυτοποίησης και να στηρίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών, παρά στη διαδικασία της ποινικής δίωξης. Δεύτερον, πρέπει ακόμη να 

γίνουν πολλά και να υπάρξει πρόοδος προς την κατεύθυνση της κατάρτισης των 

εργαζομένων στις κοινωνικές υπηρεσίες, των αστυνομικών και των συνοριακών 

φρουρών, καθώς και του προσωπικού στα κέντρα κράτησης και σε άλλες υπηρεσίες, 

ούτως ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να ταυτοποιούν τα θύματα 

παραπέμποντάς τους στις εξειδικευμένες υποστηρικτικές δομές. Τρίτον, είναι 

απαραίτητο να καθιερωθούν η επικοινωνία ανάμεσα στις επιμέρους υπηρεσίες και η 

ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους οργανισμούς, τα δικαστήρια, την αστυνομία, 

τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ, προκειμένου να συντονιστούν οι διάφορες δράσεις για 

στήριξη των θυμάτων εμπορίας. Το πρόβλημα ίσως να μην έγκειται τόσο στην 

επάρκεια των υποστηρικτικών δομών (καταφύγια, ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική 

βοήθεια, κτλ.), όσοστην έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στις αρμόδιες 

αρχές και τις ΜΚΟ, η οποία θα επέτρεπε την παραπομπή των θυμάτων στην 

κατάλληλη και άμεσα διαθέσιμη δομή ανά περίπτωση.  
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Συστάσεις 

Μετανάστριες 

 Το θεσμικό πλαίσιο δεν αγνοεί τις μετανάστριες γενικά, αλλά ως επί το 

πλείστον δεν τις αντιμετωπίζει ως αυτόνομα και ενεργά άτομα, αλλά κυρίως ως 

μέλη οικογενειών. Η αντίληψη αυτή πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ούτως ώστε 

το νομοθετικό πλαίσιο και η πολιτική να ανταποκριθεί στις πραγματικές και 

ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των μεταναστριών, και να τους 

εγγυηθεί τα αντίστοιχα εργασιακά δικαιώματα.    

 Η πρόσβαση των μεταναστριών στην επίσημη αγορά εργασίας πρέπει να 

διευκολυνθεί μέσα από απλοποιημένες διαδικασίες που θα τους επιτρέπουν να 

αλλάξουν το εργασιακό τους καθεστώς (από παράτυπη εργασία σε δηλωμένη 

εργασία). 

 Η Ελλάδα πρέπει να προωθήσει τη σύναψη διμερών συμφωνιών με τις χώρες 

προέλευσης των μεταναστών, οι οποίες θα επιτρέπουν τη μεταφορά 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, και την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων και της εργασιακής εμπειρίας που αποκτήθηκε στην Ελλάδα. 

 Οι διαδικασίες για τη νομιμοποίηση και την κοινωνική ασφάλιση πρέπει να 

απλοποιηθούν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συγκεκριμένες συνθήκες των 

απασχολούμενων στον τομέα των οικιακών εργασιών. 

 Πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα για την καταπολέμηση του ανεπίσημου 

χαρακτήρα της εργασίας των μεταναστριών, με έμφαση στη θέσπιση 

φορολογικών κινήτρων για τους εργοδότες στον τομέα των οικιακών εργασιών.   

 Η πρόσβαση σε προγράμματα δια βίου μάθησης, με στόχο την αναβάθμιση και 

την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να βελτιωθεί.   

 Πρέπει να δοθούν κίνητρα στις μετανάστριες (και στους μετανάστες 

γενικότερα) για να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα μέσα από 

πρωτοβουλίες που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν εμπόδια όπως: πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση και σε υπηρεσίες υποστήριξης, δυσκολίες με την ελληνική 

γλώσσα, και ειδικά προγράμματα εκμάθησης προκειμένου να αποκτήσουν 

δεξιότητες στη διαχείριση, στο μάρκετινγκ και σε άλλες δραστηριότητες.  

 Οι θεσμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και οι φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών πρέπει να ενεργοποιηθούν για να προάγουν την εκπροσώπηση των 

μεταναστριών στις διάφορες δομές επαγγελματικών και κοινωνικών 
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συμφερόντων, καθώς και την πολιτική τους συμμετοχή στους τοπικούς 

θεσμούς.  

 Η έκδοση μακροχρόνιων αδειών παραμονής δεν πρέπει να εξαρτάται από το 

καθεστώς του συζύγου, και πρέπει να γίνει πιο εύκολη διαδικαστικά.  

 Πρέπει να βελιτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένουν να διευκολύνει την 

πρόσβαση στις διαδικασίες πολιτογράφησης και στην απόκτηση της ελληνικής 

ιθαγένεια για μετανάστες που διαμένουν για σημαντικό χρονικό διάστημα στην 

Ελλάδα. 

Παιδιά των μεταναστών 

   Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών μέτρων που στοχεύουν σε μαθητές 

μεταναστευτικής προέλευσης, οι στόχοι τους και η εφαρμογή τους, πρέπει να 

είναι συμβατά με την ευρύτερη Ευρωπαϊκή πολιτική στα θέματα ένταξης και να 

προκρίνουν με σαφήνεια το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.  

   Τα σχετικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για 

την Ένταξη θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά προς τις υπάρχουσες πολιτικές 

και τους μηχανισμούς, και να μην υποκαθιστούν τα τελευταία ούτε να είναι 

ανταγωνιστικά προς αυτά.  

   Πρέπει να δημιουργηθούν αποκεντρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες (σε τοπικό 

επίπεδο) με σκοπό να εντοπίζουν και να καταγράφουν τα κοινωνικά και τα 

εκπαιδευτικά ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά με τους μαθητές 

μεταναστευτικής προέλευσης.  

   Στρατηγικές που στοχεύουν στην ένταξη ειδικών κοινωνικών ομάδων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να υιοθετηθούν πέρα από τα σχολεία 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (τα οποίο είναι μόνο για αλλοδαπούς μαθητές). 

Αυτές οι στρατηγικές πρέπει να επεκταθούν προς μια ευρύτερη γκάμα δράσεων 

και υπηρεσιών με στόχο να διευκολύνουν την μετάβαση σε νέα πρότυπα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, μέσα στα πλαίσια του νόμου 2413/1996.  

   Η πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες πρέπει να είναι ίση για όλα τα παιδιά, 

ανεξάρτητα από το εάν είναι Έλληνες ή όχι, ή από το εάν η διαμονή τους είναι 

νόμιμη ή παράτυπη. 

   Πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών, 

όπως η δημιουργία ενός αξιόπιστου θεσμού του Επιτρόπου, η φιλοξενία και η 

διασφάλιση ενός συστήματος παρακολούθησης και υποστήριξης αυτών των 

παιδιών, με στόχο την κοινωνική τους ένταξη. Στην πραγματικότητα, το 
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υπάρχον σύστημα επιτροπείας παρουσιάζει αρκετά προβλήματα. Οι 

υπάρχουσες νομικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν σε αυτή την κατηγορία ανηλίκων.  

  Οι τοπικές αρχές πρέπει να αναλαμβάνουν δράσεις, μέσα από ειδικά 

προγράμματα, οι οποίες θα επικεντρώνονται στην υπέρβαση των 

προκαταλήψεων και στην προαγωγή της συμμετοχής των παιδιών από χώρες 

του εξωτερικού στην ελληνική κοινωνία. 

Θύματα εμπορίας ανθρώπων 

   H νομοθεσία και η εφαρμογή της στην πράξη πρέπει να αναθεωρηθούν και να 

προσαρμοστούν ούτως ώστε να βελτιώσουν ουσιαστικά τις διαδικασίες για τον 

εντοπισμό και την ταυτοποίηση των θυμάτων. 

    Παροχή συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού της αστυνομίας, της 

συνοριοφυλακής και των κέντρων κράτησης, καθώς και των νοσοκομείων και 

των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, προκειμένου να είναι σε θέση να 

εντοπίζουν και να ταυτοποιούν τα θύματα εμπορίας.  

    Απαιτείται βελτίωση της επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ των 

διαφόρων υπηρεσιών και ΜΚΟ.  

   Πρέπει να θεσπιστούν αποτελεσματικές και συστηματικές διαδικασίες και δομές 

για τη συλλογή δεδομένων.  

    H ένταξη πρέπει να συμπεριληφθεί ως βασικός στόχος της νομοθεσίας και της 

πολιτικής για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.  

    Η εφαρμογή των υπάρχουσων διατάξεων πρέπει να διασφαλίσει την ισότιμη 

αντιμετώπιση των θυμάτων και την παροχή ανάλογης προστασίας τόσο στα 

θύματα που επιθυμούν να συνεργαστούν με τις αρχές, όσο και σε αυτά που δεν 

είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν.   
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